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สําคัญดังต่อไปนี้ 
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หน้า 1 

บทนํา 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจัดทําเพื่ออนุวัตรให้เป็นไป

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี ให้สอดรับและตอบสนองต่อความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงและแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย               

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่กําหนดให้อธิการบดีมีหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ 

ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงได้ริเริ่มจัดให้มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขึ้นตามรูปแบบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ขึ้น ภายใต้แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์            

ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคณะผู้จัดทํา อันได้แก่ คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ การระดมความคิดเห็นและ

พิจารณานําข้อมูล ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาประกอบการยกร่างเนื้อหาและจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ โดยประกอบด้วยผลการระดม

ความคิดที่สําคัญดังต่อไปนี้ 

• ผลการประเมินสถานการณ์แวดล้อมและการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย 

• ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ.2552  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                

วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

• ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ.2552  ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล ์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก 

• มติและข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกรอบวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการสรรหาอธิการบดี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2552             

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

• ข้อเสนอเจตจํานงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้ตอบรับการสรรหาเป็นอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ณ  ห้องประชุม

สภามหาวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

• ผลการประชุมทีมงานคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์           

ในพระบรมราชูปถัมภ ์



 

หน้า 2 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์และประมวลความเห็นทําให้มหาวิทยาลัยทราบถึงปัจจัยในเชิงยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพึงต้องให้ความสนใจ และพึงต้องแสวงหาแนวทาง

ในการรับมือ หรือแก้ไขเพื่อบริหารจัดการงานตามภารกิจให้ประสบผลสําเร็จ ประกอบด้วย 

1. การเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

2. การมีข้อกําหนดจากภายนอกและความต้องการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบคุณภาพให้ได้รับการยอมรับด้านการจัดการมาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. , 

สมศ. และ ก.พ.ร. 

3. การมีนโยบายการปรับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนมีจุดเน้นจากเดิมที่มุ่งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาเป็นการมุ่งเน้นใน               

ด้านการให้บริการวิชาการ 

4. การสร้างความชัดเจน และเป็นรูปธรรมของการสืบสานแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การที่ประเทศไทยบรรลุข้อตกลงร่วมการรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาคของกลุ่มประเทศอาเซียนตามข้อตกลงร่วมชะอํา-หัวหิน 

6. ความต้องการ ข้อเรียกร้องให้มีการธํารงเครือข่ายการทํางานแบบร่วมรังสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย 

7. ความต้องการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถเชิงแข่งขันและความร่วมมือของภาคประชาชน องค์กร และวิสาหกิจในชุมชนให้เอื้อต่อ                  

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

8. ความต้องการในการเพิ่ม ต่อยอดคุณค่าของภูมิปัญญาในระดับชุมชนและท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และเจตนารมณ์ในการพระราชทานชื่อราชภัฏ 

9. การขยายตัวของกลุ่มคนที่ดําเนินชีวิตตามแนวทางวัฒนธรรมบริโภคนิยมและการเลียนแบบสังคมต่างประเทศ 

10. ความต้องการในการบูรณาการงานตามภารกิจให้ตอบสนองพื้นที่บริการ 

11. ความต้องการและนโยบายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมให้นักศึกษาผ่านกิจกรรม และวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 

12. การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกมาเป็นฐานในการพัฒนาวิชาการการผลิตและการพัฒนาบัณฑิต 

13. การขยายความรุนแรงเชิงแอบแฝงในด้านการแข่งขันกันของสถาบันอุดมศึกษา ที่ทําให้จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยลดลง 
14. ความต้องการระบบบริหารจัดการที่สอดรับกับหลักธรรมาภิบาลและสร้างขวัญ กําลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

จากประเด็นท้าทายดังกล่าวข้างต้น ได้นําไปสู่การทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ในลําดับต่อไป 



 

หน้า 3 

วิสัยทัศน์ : 

VRU 

เป็นสถาบนัอุดมศกึษา 

ชั้นนําเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ในอุษาคเนย์

เป้าประสงค์ที่ 1

สร้างสรรค์งานวชิาการที่มี

มาตรฐาน ทรัพยากรมนุษย์ที่มี

คุณภาพและคุณธรรม                   

เพื่อรับใช้สงัคม และสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 2

บูรณาการทางวชิาการ

ทั้งศาสตร์และศลิป์ 

เพื่อพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 3

เป็นองค์การที่มธีรรมาภิบาลในการ

บรหิารงาน ยึดหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง และเป็นองค์การ

แห่งการเรยีนรู้



 

หน้า 4 

 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพือ่พัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 

รูปแบบของการดําเนินงานตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.พ.ร. สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที ่2 มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

2553 2554 2555 2556 

1. สร้างสรรค์งานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม     

KPI.1.1  ร้อยละของการสร้างผลงานทางวิชาการต่อจํานวนอาจารยท์ี่เผยแพร่ได้ตรงตามเกณฑ์ของประกาศ กพอ. 80% 90% 100% 100% 

KPI.1.2  ร้อยละความสําเร็จในการรับนักศึกษาตามแผนการรับ 80% 85% 90% 95% 

KPI.1.3  จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบเวลาและได้งานทําตรงตามสาขาภายใน 1 ปี 60% 65% 70% 75% 

KPI.1.4  ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในเกณฑ์สูง 85% 85% 85% 85% 

KPI.1.5  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดรับกับเกณฑ ์TQF 25% 40% 55% 70% 

KPI.1.6  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF) 25% 50% 75% 100% 

2. บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน     

KPI.2.1  จํานวนหลักสูตรหรือโครงการให้บริการวิชาการที่มีการบูรณาการระหว่างสาขา หลักสูตรที่เพิ่มขึ้น 10 15 20 25 

KPI.2.2  จํานวนรายได้จากการวิจัย การให้คําปรึกษาและการให้บริการวิชาการ (ล้านบาท) 20  25 30 35 

KPI.2.3  จํานวนศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 8 8 16 16 

3. เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้     

KPI.3.1   มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ในระดับด ี 3.5 3.75 4.0 4.25 

KPI.3.2  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และหน่วยงานต้นแบบด้านองค์การ  

            แห่งความพอเพียง 

5 5 5 5 

KPI.3.3  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบบริหารการเงินที่มีมาตรฐาน (5 ประเด็น) 5 5 5 5 
 



 

หน้า 5 

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุค 4G

Green University
มีสุนทรียด้านภูมิทัศน์ จัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม
เหมาะสม

Good Governance
มีธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ

Global linkages
พัฒนาศาสตร์ สร้างเครือข่ายต่อเชื่อมสู่สากล

Growing Wisdom
สร้างทุนทางปัญญา เพิ่มปรีชาญาณแก่สังคม

 

จุดเน้น 



 

หน้า 6 

พันธกิจ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 

ดังนี้ 

- มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์

ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์  ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  

- มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กําหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคู้คุ่ณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ

บริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมถึงการแสวงหา

แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินงาน 

จากกรอบของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และประเด็นท้าท้ายจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการรับฟังความเห็นของคณะผู้บริหาร คณาจารย์บางส่วนทําให้ได้มา    

ซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพึงต้องดําเนินการ  เพื่อก้าวข้ามประเด็นท้าท้ายและนําพามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่                   

สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว ้ดังนี้ 

สร้างเครอืข่ายและ

แสวงหาพันธมิตรในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ   

เชิงบูรณาการ

เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษา

และพัฒนานักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น

แหล่งเรยีนรู้ และการมี

บทบาทในการแก้ไขปัญหา

ของชุมชน ท้องถิ่น

พัฒนามหาวทิยาลัยเป็น

องค์การสมรรถนะสูง        

ที่มีการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว

 



 

หน้า 9 

แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 

สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน เพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เก่งและดี เป็นแหล่งเรียนรู้และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

มีผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน และผลิตทรัพยากร

มนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

มีผลงานการบูรณาการวิชาการทั้งศาสตร์  

และศิลป์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

เป็นองค์การตัวอย่างที่มีธรรมาภิบาล มีความพอเพียง 

และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

• แหล่งเงินทุนทราบถึงปัญหา ศักยภาพ ความ

พร้อมของมหาวิทยาลัยและจัดสรรเ งิน

สนับสนุน 

• คณาจารย์ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 

สร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ  

 

• บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม เป็นที่ยอมรับ

ของสังคม 

• นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสในการ

เข้าศึกษาตามความพร้อมและศักยภาพ 

• มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชน 

• ประชาชน หน่วยงาน สถานประกอบการ 

ชุมชนมีความรู้ ทักษะในการเข้าใจ แก้ไข

ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

• นักศึกษา คณาจารย์มีประสบการณ์ตรง   

และบทบาทการมีส่วนร่วมในการศึกษาและ

แก้ไขปัญหาของชุมชน  ท้องถิ่น  

• มหาวิทยาลัยไดร้ับการยอมรับด้านการเป็น

องค์การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

• มหาวิทยาลัยมีความมั่นคง แข็งแกร่งในด้าน

การเงินและสินทรัพย ์

• บุคลากรทุกกลุ่มมีความสุขและพึงพอใจที่ได้

ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

• สานต่อ เพิ่มโครงการความร่วมมือกับในการ

ทําภารกิจหลักกับหน่วยงานภายนอก 

• แสวงหาเงินทุนวิจัย เงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุน

การทํางานตามภารกิจหลัก 

• สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับศิษย์เก่า / ชุมชน 

• พัฒนา ปรับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่สากล 

 

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองกับ

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และผู้เรียน 

• พัฒนา ต่อยอด เพิ่มคุณค่าของผลงาน  การวิจัย

และนวัตกรรม 

• พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ สร้าง

การรับรู้ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

• พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่

ปรึกษา ระบบหอพักให้มีผลต่อการพัฒนา

นักศึกษา 

• ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม มีบทบาท   

ด้านการอนุรักษ์ เรยีนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์ทุกสาขา

ที่มีความพร้อม 

• พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 

ระบบหอพักให้มีผลต่อการพัฒนานักศึกษา 

• ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม มีบทบาท   

ด้านการอนุรักษ ์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์ทุกสาขาที่

มีความพร้อม 

ยกระดับ พัฒนาความรู ้ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะให้บุคลากร

อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตร์ของหนว่ยงาน 

เสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นมืออาชีพทางการอุดมศึกษาให้แก่

หน่วยงาน คณาจารย ์และบุคลากร 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบการจัดการความรู ้และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

มอบอํานาจ เสรมิพลัง สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่

คณะ / สํานัก ตามแนวทางการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูง 

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้ออํานวย และพัฒนาเป็น

องค์การที่มีธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูงและความพอเพียง 

พัฒนาระบบการเงิน การคลัง งบประมาณ สวัสดิการ ระบบ

อาคาร ภูมิทัศน ์และระบบสินทรัพย ์สิทธิประโยชน์ 
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รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

• สานต่อและเพิ่มโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน สถานประกอบการภายนอก และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ 

• แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาของชุมชน              

และท้องถิ่น  

• แสวงหาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องค์กรต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่างในด้านต่างๆ สําหรับนักศึกษาและชุมชนอื่นๆ 

• ส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่าจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบัณฑิต และมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

• พัฒนามหาวิทยาลัย  ปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากลด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศาสตร์และการปฏิบัติการ  เพื่อชุมชนที่มีความพร้อมร่วมกับ

สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานในภูมิภาคอุษาคเนย์ 

• สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมหรือจัดเวทีหรือพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัย                 

ทั้งในและต่างประเทศ 

2. เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

• พัฒนาหลกัสูตรใหม่ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม 

• เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สนใจเข้าศึกษาก่อนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

• ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กําหนดแผนการตลาด สร้างเครือข่ายการรับนักศึกษา ปรับปรุงขั้นตอนการรับและจัดทําแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่

• สร้างความร่วมมือข้อตกลงร่วมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดโควต้าในการเข้าเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ผ่านองค์กร หน่วยงานพันธมิตร 

• กําหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะสําหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์และดําเนินมาตรการให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

• ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและชุมชนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

• ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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• ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ธํารงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย และมีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน

ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู ้และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

• สํารวจความต้องการคาดหวังด้านการให้บริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการให้บริการ ที่สนองต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น 

• สนับสนุน ให้มีการวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สังคมและเผยแพร่สร้างการรับรู้แก่สังคมเป็นระยะๆ 

• พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนเป็นฐานให้นักศึกษา               

ได้ร่วมทํางานกับชุมชน 

• สนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกันเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับชุมชน นักศึกษาทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย 

• ส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ 

• ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 

• แสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน 

• เร่งประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ผลงาน สร้างการรับรู้ถึงศักยภาพ และผลงานทางวิชาการ 

• พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

• สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสูต่ําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน 

• สร้างวัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสร้าง

คุณธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ดีเด่นในด้านต่างๆ 

• พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

• ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากร 
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• มอบอํานาจเสริมพลังและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ / สํานัก ในรูปแบบของการกระจายอํานาจ การสนับสนุนงบประมาณกําลังคน ข้อมูล

ข่าวสารและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

• ส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทํางานตามภารกิจหน้าที่และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล 

• ปรับปรุงข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการยกระดับประสิทธิภาพการทํางานและการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ., สมศ.  

และ ก.พ.ร. 

• ส่งเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

• ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

• เสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย 

• ระบุค้นหาอัตลักษณ์ ผลงานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Website และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการจัด

กิจกรรมตามพันธกิจ การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสมาคมศิษย์เก่า 

4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิสถาปัตย์ภายในมหาวิทยาลัยให้สื่อถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและ                  

มีสุนทรียภาพ 

• พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นตัวอย่างขององค์การแห่งความพอเพียง 

• จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการด้านที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 



 

หน้า 13 

รายละเอียดของตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรมสําคัญของกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์   

ในช่วงปี 2553-2556 มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 

1.1 สานต่อและเพิ่มโครงการความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

กั บ ห น่ ว ย ง า น  ส ถ า น

ประกอบการภายนอกและ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  

ในการจัดการศึกษา การวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม และการ

ให้บริการวิชาการ 

• จํานวนโครงการ/หลักสูตรที่มี

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

และ มหาวิทยาลัยทั้งในและ

ตา่งประเทศ 

• จํ านวน MOU ความร่วมมือ

ระหว่ า งหน่ วยงาน /สถาน

ประกอบการ/มหาวทิยาลัย 

• ระดับความสําเร็จในการสร้าง
เครือข่ าย /พันธมิตรในการ

ปฏิ บั ติ ง านตามภาร กิ จ ใน   

เชงิบูรณาการ 

8  

(โครงการ) 

 

 

3 

 

 

5 

8 

(โครงการ) 

 

 

4 

 

 

5 

8 

(โครงการ) 

 

 

5 

 

 

5 

8 

(โครงการ) 

 

 

6 

 

 

5 

 

1.1.1 โครงการจัดการศึกษาภาค

พิเศษและพัฒนาความร่วมมือ  

ในการจัดการศึกษา 

1.1.2 โ ค ร ง ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร  

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

1.1.3 โครงการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือการให้บริการ

วิชาการ 

คณะ, สสว., 

สสร.,สวพ., 

สวบ. 

1,2 

 

 

5 

 

 

4 

1.2 แ ส ว ง ห า ทุ น วิ จั ย เ งิ น ทุ น

ส นับส นุ นจ ากอ งค์ ก ร ทั้ ง

ภ า ย ใ นและต่ า ง ป ร ะ เ ทศ  

เ พื่อสร้ างองค์ความรู้ ใหม ่

พัฒนาระบบการเรียนการ

สอนและการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนและท้องถิ่น 

• การแสวงหาเงินทุนวิจัย รายได้

จากการให้บริการวิชาการและ

เงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอกที่เพิ่มขึ้น 

• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนวิจัย 

• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
การให้บริการวิชาการ 

• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินสนับสนุน 

จากภายนอก 

 

20% 

 

 

 

20 

20 

 

20 

20% 

 

 

 

25 

25 

 

25 

20% 

 

 

 

30 

30 

 

30 

20% 

 

 

 

35 

35 

 

35 

1.2.1 โครงการจัดทําแผนแม่บทและ

จัดหาทุนสนับสนุนและพัฒนา

กองทุนการวิจัย 

1.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบการเรียนการสอนและ

ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ การ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

 

 

คณะ,สสว., 

สสร.,สวพ.,

สวบ. 

5 

 

 

1,2 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 

1.3 แสวงหาและส่งเสริม สนับสนุน

การพัฒนา ชุมชน  องค์ กร

ต้นแบบเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง/

ศูนย์การเรียนรู้ ตั วอย่างใน   

ด้านต่างๆ สําหรับนักศึกษา

และชุมชนอื่นๆ 

• ระดั บความสําเร็ จของการ

พัฒนาแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้

ตัวอยา่ง 

 

5 5 5 5 1.3.1 โครงการพัฒนาชุมชน องค์กร

ต้นแบบ 

• การบริหารจัดการ OTOP 

• การจัดการสิ่งแวดล้อม 

• เศรษฐกิจพอเพียง 
1.3.2 โครงการศูนย์จัดการความรู้

เกี่ยวกับโครงการตามแนว

พระราชดําร ิ

คณะ, สสร., 

สวพ. 

4 

 

 

 

 

4 

1.4 ส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่า  
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ 

สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะ ห ว่ า ง

มหาวิทยาลัย กับบัณฑิตและ

มหาวิทยาลัยกับชุมชน 

• ระดั บความสํ า เ ร็ จ ใ นการ

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ที่ ดํ า เ นิ นการร่ วมระหว่ า ง

มหาวิทยาลั ยกับศิษย์ เ ก่ าที่

ดําเนนิการแลว้เสร็จ 

5 5 5 5 1.4.1 โครงการศิษย์ เ ก่า สัมพันธ์  

เ พื่อการพัฒนาชุมชน และ

ท้องถิ่น 

1.4.2 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสําหรับ
ศิษย์เก่าที่ประสบผลสําเร็จ 

คณะ, กพน. 1,2 

 

 

1,2 

1.5 พัฒนามหาวิ ทยาลั ยปรั บ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

สู่สากลด้วยการสร้างความ

ร่วมมือในการพัฒนาศาสตร์

และการปฏิบัติการเพื่อชุมชน   

ที่ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ร่ ว ม กั บ

สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน

ในภูมิภาคอุษาคเนย ์

• มหาวิทยาลัยได้รับการจัดลําดับ
ที่เชิงแข่งขันของมหาวิทยาลัย   

ในเวทกีารจัดลําดับของหน่วยงาน 

ที่เป็นที่ยอมรับของประชาคม

อุดมศึกษา 

• ระดับความสําเร็จในการจัดตั้ง
วิทยาลัย 

5 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

5 

1.5.1 โ ค ร งก า รจั ด ตั้ ง วิ ท ย าลั ย  

การจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร ์

1.5.2 โ ค ร งก า รจั ด ตั้ ง วิ ท ย าลั ย

อุษาคเนย์ 

1.5.3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สู่สากล 

1.5.4 โครงการพัฒนาหลักสูตร  

และจัดการเรียนการสอน 

สําหรับชาวต่างชาติในภูมิภาค

อุษาคเนย์ 

คณะ, สสว., 

สสร.,วอน, 

สทก.,สวบ. 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 

1.6 ส นั บ ส นุ น ใ ห้ คณ า จ า ร ย ์  

เข้าร่วม หรือจัดเวที หรือพื้นที่ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ

ปฏิ บั ติ ง า นห รื อ เ ผ ย แพ ร่

ผลงานของมหาวิทยาลัยกับ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งใน

และต่างประเทศ 

• รอ้ยละของอาจารย์ที่นําเสนอ

ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ทุกรูปแบบ 

25 30 35 40 1.6.1 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

และเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ระดับชาต ิและนานาชาติ 

1.6.2 โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

ในต่างประเทศ 

คณะ, สสว., 

สวพ.,กสว. 

3 

 

 

 

 

4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีม่ีศักยภาพสูงสุด 

กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 
2.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย

และตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรียนและสังคม 

• จํานวนหลักสูตรที่ ได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงแล้วเสร็จ 

7 

หลักสูตร 

8 

หลักสูตร 

9 

หลักสูตร 

10 

หลักสูตร 

2.1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรตามเกณฑ ์TQF 

คณะ, สสว. 3 

2.2 เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้า

ศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือ

ผู้สนใจเข้าศึกษาก่อนจบมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย 

• จํานวนนักศึกษาที่ เข้าเรียน
ตามรูปแบบการรับนักศึกษา

ใหม่ที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษใหม่

ทั้งหมด 

• จํานวนรูปแบบในการสมัคร
เข้าศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง 

1 

 

 

1 

รูปแบบ 

 

2 

 

 

1 

รูปแบบ 

3 

 

 

1 

รูปแบบ 

 

4 

 

 

1 

รูปแบบ 

 

2.2.1 โครงการขยายโอกาสและ

พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร รั บ

นักศกึษา 

• Pre บัณฑิต 

• จัดการศึกษาสําหรับกลุ่ม
พิเศษ 

• จัดการศึกษา โดยเทียบ

ประสบการณ์ 

คณะ, สสว., 

สวช. 

1,2 

2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กําหนด

แผนการตลาดสร้างเครือข่าย

การรับนักศึกษา ปรับปรุ ง

ขั้ นตอนการรั บและจั ด ทํ า

แผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวน

นักศึกษาเข้าใหม ่

• ร้อยละความสําเร็จของการ
จัดทําและดําเนินการแผนการ

ตลาดและการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก 

 

100 100 100 100 2.3.1 โครงการพัฒนาแผนการตลาด

เชิงรุก 

• พี่ชวนน้อง 

• สัมมนาครแูนะแนวและ

ผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

• สรา้งเครือขา่ยการ

ประชาสัมพันธแ์ละจดุรับ

สมัครนักศกึษาเขา้เรยีน 

คณะ, สสว.,

วอน. 

1,2 
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กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 
2.4  สร้างความร่วมมือข้อตกลง

ร่ วม ในการแลก เปลี่ ยน

นักศึกษา จัดโควตาในการ

เข้ า เ รี ยน ให้ แ ก่ นัก เรี ยน

นักศึกษาในเขตภูมิภาค

อุ ษ า ค เ น ย์ ผ่ า น อ ง ค์ ก ร 

หน่วยงานพันธมิตร 

• จํานวนโครงการความร่วมมือ   

ในการแลกเปลี่ ยนนักศึกษา   

ในเขตภูมิภาคอุษาคเนย ์

• จํ านวนนักศึกษาต่ างชาติที่

รับเข้าเรียนและร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา (จํานวน

โดยรวม) 

2 

(โครงการ) 

 

10 

3 

(โครงการ) 

 

20 

4 

(โครงการ) 

 

40 

5 

(โครงการ) 

 

80 

2.4.1 โครงการรับนักศึกษาและ

แ ล ก เ ป ลี่ ย น นั ก ศึ ก ษ า

ระหว่างมหาวิทยาลัยในเขต

ภูมิภาคอุษาคเนย์ 

2.4.2 โครงการจัดหาและให้ทุน 

การศึกษาสําหรับนักศึกษา 

ในภูมิภาคอุษาคเนย์ 

คณะ, สสว., 

กพน. 

3 

 

 

 

3 

2 . 5  กํ า หนดมาตรฐ านด้ า น

สมรรถนะ สําหรับบัณฑิตที่

พึงประสงค์  และดํา เนิน

มาตรการให้นักศึกษาได้รับ

การพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์

ที่กําหนด 

• ระดับความสําเร็จในการกําหนด
มาตรฐานด้านสมรรถนะสําหรับ

บัณฑติที่พึงประสงค์ 

• ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
ประเมนิตามเกณฑม์าตรฐาน 

5 

 

 

80 

5 

 

 

80 

5 

 

 

80 

5 

 

 

80 

2 .5 . 1  โครงการ พัฒนา เกณฑ์

มาตรฐานและกิจกรรมการ

พัฒนาสมรรถนะสําหรับ

บัณฑิตรายบุคคล 

2.5.2   โครงการส่งเสริมการสั่งสม

สมรรถนะและประสบการณ์ 

ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา

(Competencies Transcript) 

คณะ, ศสศ., 

กพน. 

1,2 

 

 

 

1,2 

2.6  ส่งเสริมให้นักศึกษามีการ

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง   

ในสถานประกอบการและ

ชุมชนผา่นกจิกรรมการเรียน

ก า ร ส อ น แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม

นักศึกษา 

• ร้ อยละของนักศึ กษาที่ ร่ วม

โครงการสหกิจศกึษา 

• ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการกีฬา 

80 

 

80 

80 

 

80 

80 

 

80 

80 

 

80 

2.6.1  โครงการพัฒนางานสหกิจ

ศกึษาและการฝกึประสบการณ ์

วิชาชีพ 

2.6.2  โครงการสรา้ง สง่เสริมสขุภาพ 

และกิจกรรมกีฬา 

2.6.3  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

 

คณะ,สสว. 

 

 

คณะ,กพน. 

 

คณะ,กพน. 

3 

 

 

4 

 

4 



 

หน้า 18 

กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความ 

สําคัญกับการพัฒนาบทบาท 

และการปฏิบัติหน้าที่ของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

• ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
ปฏิ บัติหน้ าที่ ครบถ้วนตาม

เกณฑ์การประเมินอาจารย์ที่

ปรึกษา 

100 100 100 100 2.7.1  โครงการพัฒนาระบบงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา 

• จั ด ทํ า คู่ มื อ อ า จ า ร ย์ ที่

ปรึกษา 

• ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษา 

คณะ,กสว., 

กพน. 

3 

 

 

2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้า

ร่วมและร่วมจัดกิจกรรม

อนุรักษ์ ธํารงไว้และสืบทอด

เอกลักษณ์  ความเป็นไทย

แ ล ะ มี บ ทบ าทส่ ว น ร่ ว ม   

ในการพัฒนาและแก้ปัญหา

ข อ ง ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น ด้ า น

วัฒนธรรม 

• ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผนงาน โครงการ 

ที่กําหนด 

• ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผนงาน โครงการ 

ที่นําความรู้ไปใช้ได ้

80 

 

 

80 

80 

 

 

80 

80 

 

 

80 

80 

 

 

80 

2.8.1 โครงการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ทางด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

2.8.2 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ 

เยาวชนไทยให้แก่นักศึกษา 

คณะ,สสว. 4 

 

 

4 



 

หน้า 19 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 
3 . 1  สํ า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร

คาดหวังด้านการให้บริการ

วิชาการและพัฒนาหลักสูตร 

รูปแบบการให้บริการที่สนอง

ต่อความต้องการที่แท้จริง

ของชุมชนท้องถิ่น 

• จํานวนรายงานผลการศึกษา
และหลักสูตรการให้บริการ

วิ ช า ก า ร ที่ พั ฒ น า ขึ้ น ใ ห ม ่ 

เ พื่อสนองต่อความต้องการ 

ของชุมชนท้อง ถิ่น  

3 5 5 5 3.1.1  โครงการสํารวจและวิจัย

ตลาดด้านการให้บริการ

วิชาการ 

3.1.2  โครงการพัฒนาหลักสูตร 

รูปแบบและคุณภาพการ

ให้ บ ริ ก า รทา งวิ ช ากา ร  

เพื่อเพิ่มรายได ้

คณะ, สสว., 

สสร., ศภษ., 

ศวท. 

3 

 

 

3 

3.2 สนับสนุน ให้มีการวิจัยสังคม   

ตามประเด็นสถานการณ ์  

ที่ อยู่ ใ นความสนใจของ

ประชาชน สังคมและเผยแพร่

สร้างการรับรู้แก่สังคมเป็น

ระยะๆ 

• ร้อยละของผลงานวิ จัยตาม
ประเด็นปัญหา/สถานการณ์ที่

ดําเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่

ลงในสื่อสารมวลชน 

100 100 100 100 3.2.1 โครงการส่งเสริมและจัดสรร

ทุ น ส นั น ส นุ น ก า ร วิ จั ย   

เ พื่อตอบประเด็นปัญหา  

ที่ อยู่ ใ นความสนใจของ

ประชาชน สังคม 

3.2.2 โครงการส่งเสริมงานการ

วิจัยสถาบัน 

3.2.3 โครงการเผยแพร่ความรู ้ 

สูส่ังคม 

คณะ, สวพ., 

สวช. 

5 

 

 

 

 

5 

 

3 

3.3  พัฒนาระบบการเรียนการ

สอนเชิ ง บูรณาการที่ ยึ ด

ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 

มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติและการใช้ประเด็น

• ระดับความสํา เร็จของการ

พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น ที ่ 

เน้ น ผู ้เ ร ีย น และช ุม ชน เป ็น

ศูนย์กลาง 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

3.3.1 โครงการพัฒนาคู่มือจัดระบบ 

การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติและการใช้ปัญหา

ในชุมชนเป็นฐาน 

คณะ, สสว. 3 

 

 

 

 



 

หน้า 20 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 
ปัญหาในชุมชนเป็นฐานให้

นักศึกษาได้ร่วมทํางานกับ

ชุมชน 

• ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการ
ประเมินด้านการจัดการเรียน  

ที่ เน้นผู้ เ รียนและชุมชนเป็น

ศูนย์กลาง 

85 85 85 85 3.3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ทางด้ านน วัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอนให้แก่

คณาจารย ์

3.3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

งานวิจัยในชั้นเรียน 

3 

 

 

 

5 

3 . 4  ส นับส นุน ให้ คณาจารย ์

นักศึกษาร่วมกันเรียนรู้ผ่าน

การปฏิ บัติ จริ ง เ พื่อแ ก้ ไข

ปัญหาของชุมชนท้อง ถิ่น 

สถานประกอบการ 

• ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการ
ประเมินด้านการจัดการเรียนที่

เ น้ น ผู้ เ รี ย น และ ชุ มชน เ ป็ น

ศูนย์กลาง 

• ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน

เป็นฐาน 

85 

 

 

 

85 

85 

 

 

 

85 

85 

 

 

 

85 

 

85 

 

 

 

85 

 

3.4.1 โครงการส่งเสริมวิจัยปฏิบัต ิ

การแบบมีส่วนร่วมในระดับ

ชุมชน 

3.4.2  โครงการเรียนรู้ ปฏิบัติการ

สรรค์สร้างชุมชน 

 

คณะ,สสว.,  

สสร, สวพ. 

และ กพน. 

5 

 

 

3 

 

 

3.5 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของ

ศ า ส ต ร์ ส า ข า ต่ า ง ๆ ที่ ม ี

หลักสูตร การเรียนการสอน 

ในมหาวิทยาลัย ด้านปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ

ชุมชน นักศึกษาทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย 

• ระดับความสําเร็จในการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ ของศาสตร์

สาขาต่างๆ 

5 5 5 5 3.5.1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ห้ อ ง 

ปฏิ บั ติการหรือศูนย์การ

เรยีนรูข้องศาสตรเ์ฉพาะดา้น 

• ห้องปฏิบัติการทางการ
บริหาร 

• ห้องปฏิบัติการการบิน 

• ศาลจําลอง 
• ศู น ย์ ส า ธิ ต ป รั ช ญ า

เศรษฐกิจพอเพียง 

คณะ,สสร., 

ศภษ.,ศวศ. 

3 



 

หน้า 21 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 

• ศูนย์ วิ จั ยและ พัฒนา  

พืชพลังงานและพันธุ ์ 

ไม้หอม 

3 .6   ส่ ง เสริมและพัฒนาครู   

ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น เ พื่ อ

ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ รู ป

การศึกษาและการปฏิรูป

การเรียนรู ้

• ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการ

พัฒนา 

85 85 85 85 3.6.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ให้ แ ก่ ค รู แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร

โรงเรียนในเครือข่าย 

3.6.2 โครงการพัฒนาครูรุ่นใหม ่

3.6.3 โครงการพัฒนาโรงเรียน

สาธิต 

คณะ,สสร.,

รสธ. 

3 

 

 

3 

3 

3.7  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถี

ชวีติในมหาวทิยาลัย 

• จํานวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา

พื้นบ้านที่รวบรวมและเผยแพร่ 

80 80 80 80 3.7.1  โครงการศึกษารวบรวม  

องค์ความรู้ดั้ ง เดิมที่ เ ป็น  

ภูมิ ปัญญาชาวบ้ านและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.7.2  โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญา

ไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ให้แก่นักศึกษา 

3.7.3 โครงการประชุมสัมมนาสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและความสําคัญ

ของการนํามิติทางวัฒนธรรม

เพื่อลงสูก่ารปฏบิัต ิ

 

 

คณะ,กสว.,  

กพน. 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 



 

หน้า 22 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 
3 . 8  แสว งห าคว าม ร่ ว ม มื อ

ร ะ ห ว่ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย   

กั บ สถ า นป ร ะกอบกา ร

ภายในประเทศ เ พื่อแก้ไข

ปัญหาและพัฒนา ชุมชน  

ห รื อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น

ประเทศเพื่อนบ้าน 

• จํานวนโครงการความร่วมมือที่
ดํ า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น 

ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ

เพื่อนบ้าน 

3 

(โครงการ) 

4 

(โครงการ) 

5 

(โครงการ) 

6 

(โครงการ) 

 

3.8.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือ

กับองค์การภายนอกใน

การพัฒนาชุมชน องค์การ

ห รือผู้ ป ร ะกอบการ ใน 

ประเทศเพื่อนบ้าน 

คณะ,กวส., 

กพน. 

3 

3.9 เร่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

ผลงาน สร้างการรับรู้ถึง

ศักยภาพและผลงานทาง

วิชาการ 

• จํานวนวารสารทางวิชาการ
ภายในที่พิมพ์เผยแพร่ได้ ทัน

ตามรอบเวลาที่กําหนด 

• จํานวนบทความ ผลงานทาง

วิชาการและการปฏิบัติงานที่

เ ผยแพร่ ผ่ านรายการวิ ทยุ 

กระจายเสี ยงและรายการ

โทรทัศน์ในระดับประเทศ 

6 

 

 

4 

6 

 

 

6 

6 

 

 

8 

6 

 

 

10 

3.9.1   โครงการส่งเสริมการผลิต

วารสารทางวิชาการ 

3.9.2  โครงการสื่อสาร เผยแพร่

ผลงานทางวิชาการและ

การปฏิบัติงานผ่านสื่อสาร 

มวลชน 

คณะ, สสว., 

สสร.,สวพ., 

สวช. 

3 

 

3 

3.10  พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่า 

เพิ่มของผลงานทางวิชาการ

และนวัตกรรมเชิงพัฒนา

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

ชุมชน และท้องถิ่น 

• จํานวนผลงานทางวิชาการที่
สร้ างรายได้และได้ รับการ

รับรองลิขสิทธิ์ 

• รายได้จากผลการต่อยอด 

สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงาน 

ทางวิชาการและนวัตกรรม  

เชิงพัฒนา 

4 

 

 

4 

ล้านบาท 

 

6 

 

 

6 

ล้านบาท 

 

 

8 

 

 

8 

ล้านบาท 

 

 

10 

 

 

10 

ล้านบาท 

 

3.10.1 โครงการจัดทําเอกสาร ตํารา 

หนังสือทางวิชาการและ

งานวิจัย 

3.10.2  โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์

และสิทธิบัตรผลงานวิจัย

และนวัตกรรม 

คณะ, สวพ.,  

ศวศ., ศนอ. 

3 

 

 

5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ 

       

4 .1 .1  สนับสนุนการศึกษาต่อ  

การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

ทั้ ง ใ น และต่ า ง ปร ะ เทศ  

และการเข้าสู่ตําแหน่งตาม

เส้นทาง อาชีพของบุคลากร

แต่ละสายงาน 

• จํานวนอาจารย์ที่จบการศึกษา 
ระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้น 

• จํานวนอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่ง
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

10 

(คน) 

10 

(คน) 

 

20 

(คน) 

20 

(คน) 

 

30 

(คน) 

30 

(คน) 

 

40 

(คน) 

40 

(คน) 

 

4.1.1.1  โครงการจัดทําแผนพัฒนา

อาจารย์และบุคลากร จัดหา

และจัดสรรทุนสนับสนุนการ

พัฒนาอาจารย์ 

4.1.1.2  โครงการส่งเสริมการเข้าสู่

ตําแหน่งทางวิชาการและ

ตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพ

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

4.1.1.3  โครงการความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ในการอบรมหลักสูตรระยะ

สัน้สําหรับบุคลากร 

4.1.1.4  โครงการศึกษาดูงานสถาบัน 

อุดมศึกษาทั้งในและต่าง 

ประเทศ 

คณะ,สสว.,

สนอ. 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

4.1.2 สร้างวัฒนธรรมการเป็นมือ

อาชีพทางด้ านการอุดม 

ศึกษาให้แก่บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรม

การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 

• จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการยก
ย่องประกาศเกียรติคุณ 

• จํ านวนบุคลากรที่มี ผลการ

พัฒนาสมรรถนะตรงตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

5 

(คน) 

250 

(คน) 

5 

(คน) 

300 

(คน) 

5 

(คน) 

350 

(คน) 

5 

(คน) 

400 

(คน) 

4.1.2.1  โครงการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรต้นแบบด้าน

การสอน  การวิจั ย  และ

บริการวิชาการ 

 

คณะ,สสว.,

สนอ. 

3 

 

 

3 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 
การเสริมสร้ างคุณธรรม  

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพการคัดเลือกและ

ประกาศ เกียรติคุณ ยกย่อง

คณาจารย์ดีเด่นในด้านต่างๆ 

 

 

   4.1.2.2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.1.2.3 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสําหรับ

อาจารย์และบุคคลากร 

4.1.2.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

บุคลกร เ ข้ า ค่ า ย พัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม 

3 

 

3 

 

3 

4.1.3 พัฒนาระบบบริหารผลการ

ปฏบิัติงานให้บุคลากรกําหนด

แผนปฏิบัติงานประจําปีและ

กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ

ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

• ร ะดั บคว ามสํ า เ ร็ จ ใ นก า ร

พัฒนาระบบบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน 

• ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานในระดับ

ดีขึ้นไป 

5 

 

 

80 

5 

 

 

85 

5 

 

 

85 

5 

 

 

85 

4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน 

และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

รายบุคคล 

4 .1 .3.2 โครงการพัฒนาระบบ   

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

คณะ,สสว., 

สนอ. 

3 

 

 

3 

4 . 1 . 4  ส่ งเสริ มการจั ดกิ จกรรม   

เ ว ที แ ลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู ้  

เ พื่ อการพัฒนาขี ดความ 

สามารถในการทํางานและ

การถ่ายทอดประสบการณ์

ระหว่ างคณาจารย์ และ

บุคลากร 

 

• ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาองค์การ 

ระบบงาน 

• จํานวนระบบการจัดการความรู ้
ที่พัฒนาแล้วเสร็จและเข้าถึงได ้

• จํานวนชอ่งทางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

 

 

80 

 

 

 

2 

 

2 

80 

 

 

 

3 

 

3 

80 

 

 

 

4 

 

4 

80 

 

 

 

5 

 

5 

4.1.4.1 โครงการพัฒนาองค์การ

เรียนรู้และระบบการจัดการ

ความรู ้

4.1.4.2 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ

พัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

อุดมศึกษา 

คณะ,สสว., 

สมจ., สนอ., 

สวช. 

3 

 

 

3 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 
4.1.5 มอบอํานาจเสริมพลังและ

สร้างความพร้อมในการ

ปฏิ บัติ งานให้ แ ก่  คณะ  /  

สํานัก ในรูปแบบของการ

กระจายอํานาจการสนับสนุน

งบประมาณ กําลังคน ข้อมูล

ข่ า วสารและนวั ตกรรม   

ดา้นการบรหิารจัดการ 

• จํานวนผู้บริหารที่ ได้รับการ
พัฒนา 
 

• จํานวนคู่ มือการปฏิ บัติการ  

ที่จัดทําแล้วเสร็จ 
 

• ร้อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนและ

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

20 

(คน) 

3 

(เล่ม) 

80 

20 

(คน) 

3 

(เล่ม) 

80 

20 

(คน) 

3 

(เล่ม) 

80 

 

20 

(คน) 

3 

(เล่ม) 

80 

 

4.1.5.1 โครงการพัฒนาผู้นําการ

เปลี่ยนแปลง 

4.1.5.2 โครงการจัดทําคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

4.1.5.3 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการและคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะ / ศูนย ์/ สํานัก 

สนอ.:กองกลาง 

สนอ.:กนผ. 

3 

 

3 

 

3 

4.1.6  ส่งเสริมให้บุคลากร  หนว่ยงาน  

แสวงหาพัฒนานวัตกรรมใน

การทํางานตามภารกิจหน้าที่

และนวัตกรรมการบริหาร

จัดการ 

• จํานวนนวัตกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาโดยบุคลากร 

5 

(ชิ้นงาน) 

5 

(ชิ้นงาน) 

5 

(ชิ้นงาน) 

5 

(ชิ้นงาน) 

4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

เที ย บ เคี ย ง แล ะ พัฒนา

ระบบการปฏิบัติงานจาก

องค์การสมรรถนะสูง 

4.1.6.2  โครงการประกวดและมอบ

รางวัลการพัฒนานวัตกรรม

การจัดการ 

คณะ,  

สนอ:กองกลาง

3 

 

 

 

3 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 
4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่ มุ่ งผลสัมฤทธิ์และมี  

ธรรมาภิบาล 

       

4.2.1 ปรับปรุงข้อบังคับระเบียบ

มหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการ

ยกระดับประสิทธิภาพการ

ทํางานและการสร้างเสริม

ธรรมาภิบาลทางการบริหาร

จัดการ 

• จํานวนระเบียบกฎหมายใหม่
และที่มีการปรับปรุง ประกาศใช ้

• ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง

การศึกษาแนวทางการแก้ไข

ระเบียบข้อบังคับต่างๆเ พื่อ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

3 

(เรื่อง) 

5 

3 

(เรื่อง) 

5 

3 

(เรื่อง) 

5 

3 

(เรื่อง) 

5 

4.2.1.1 โครงการศึกษาทบทวนจัดทํา

แผนพัฒนาระเบยีบขอ้บังคับ 

4.2.1.2 โครงการจัดทําคู่มือการ

บริหารยุทธศาสตร์สําหรับ

บุคลากรทุกสายงาน 

สนอ.:

กองกลาง 

3 

 

 

 

2 

4.2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

ตามแนวทางการบริหาร

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา

ระบบคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ., สมศ. 

และ ก.พ.ร. 

• ค ะ แ น น ค่ า เ ฉ ลี่ ย ผ ล ก า ร

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจําปีที่เพิ่มขึ้น 

• มหาวิทยาลัยผ่านการประเมิน
ระบบคุณภาพของสกอ., สมศ. 

4.0000 

(คะแนน) 

 

ผ่าน 

4.2000 

(คะแนน) 

 

ผ่าน 

4.4000 

(คะแนน) 

 

ผ่าน 

4.6000 

(คะแนน) 

 

ผ่าน 

4.2.2.1 โครงการจัดทําและทบทวน

แผนยุทธศาสตร์และแผน 

ปฏบิัติราชการ 

4.2.2.2 โครงการระบบบริหารความ

เสี่ยง 

4.2.2.3 โครงการเสริมสร้างความ  

เ ข้ า ใ จ ในร ะบบบริ ห า ร

ยุทธศาสตร์และการบริหาร

ผลการปฏบิัติงาน 

4.2.2.4 โครงการพัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพและการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

4.2.2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการ

ใหบ้รกิารหนว่ยงานกลาง 

 

สนอ.:กนผ., 

สมจ. 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 
4.2.3 ส่งเสริมการแสวงหาและ

พัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

• ระดับความสําเร็จในการส่งเสริม
ก า รป ร ะ ชุ ม สภ า แล ะคณะ  

กรรมการภายใน 

• จํานวนโครงการริเริ่มเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการที่ดําเนินการ 

แลว้เสร็จตามแผนที่กําหนด 

5 
 
 
 

3 

โครงการ 

5 
 
 
 

4 

โครงการ 

5 
 
 
 

5 

โครงการ 

5 
 
 
 

6 

โครงการ 

4.2.3.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

เป็นองค์การสมรรถนะสูง

ตามเกณฑ ์PMQA 

4.2.3.2 โครงการสร้างเสริมธรรมา   

ภิบาลทางการบริหาร 

สนอ.:

กองกลาง , 

กนผ., สมจ. 

3 

 

 

3 

4.2.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ

เทค โ น โ ลยี ส า รสน เ ทศ   

เพื่อการบริหารจัดการและ

การจัดการความรู้ภายใน

มหาวิทยาลัย 

• จํานวนระบบงาน ฐานข้อมูลที่

พัฒนาและ นํ ามา ใ ช้ ใ นการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

• จํานวนเครือข่ายการสื่อสารและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่

พัฒนาขึ้น 

2 

ระบบ 

 

2 

ระบบ 

 

2 

ระบบ 

 

2 

ระบบ 

2 

ระบบ 

 

2 

ระบบ 

2 

ระบบ 

 

2 

ระบบ 

4.2.4.1  โครงการพัฒนาระบบงาน

และฐานข้อมูลสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและการบริหาร 

4.2.4.2  โครงการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และระบบคอมพิวเตอร ์

สนอ.:กนผ. 

ทุกหน่วยงาน 

3 

 

 

3 

4.2.5 เสริมสร้างความมั่นคงของ

เงินคงคลังและเพิ่มรายได้ 

จากสิ นทรั พย์ ที่ มี อยู่ ของ

มหาวทิยาลัย 

• ร้ อยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของมู ลค่ า

สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

• ร้อยละของรายได้เพิ่มจากการ
จัดการสิทธิประโยชน ์

20 

 

20 

25 

 

25 

30 

 

30 

35 

 

35 

4.2.5.1 โครงการตรวจสอบบัญชี

และสินทรัพย์ประจําป ี

4.2.5.2 โครงการพัฒนางานการ

จัดหารายได้จากสินทรัพย์

และสิทธิ์ประโยชน์ 

• การพัฒนารูปแบบการ

ลง ทุนจากสินทรัพย์ที ่ 

มีอยู ่

• ก า ร พั ฒ น า ศู น ย์ ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

สนอ.:กองกลาง,

กวส. 

3 

 

3 



 

หน้า 28 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 

• การพัฒนาสถานี วิ ท ยุ   

เพื่อการศึกษาและพัฒนา

ชุมชน ท้องถิ่น 

• การพัฒนาศูนย์หนังสือ

และการผลติเอกสารตํารา 

4.2.6 ระบุค้นหาอัตลักษณ์ ผลงาน

เชงิประจักษ์ของมหาวิทยาลัย

เ พื่ อสื่ อสาร จั ดการภาพ 

ลั กษณ์ ผ่ าน สื่ อ โทร ทั ศน ์

หนังสือพิมพ์ Website และ

สื่ อ อื่ น ๆ ร วม ทั้ ง ก า ร จั ด

กิ จ ก ร ร ม ต า ม พั น ธ กิ จ   

การบําเพ็ญประโยชน์ต่อ

สังคม และสมาคมศิษย์เก่า 

• ร้อยละความสําเร็จของแผน

สื่ อ ส า ร ภ า พ ลั ก ษณ์ ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

100 100 100 100 4.2.6.1 โครงการจัดทําแผนประชา 

สัมพันธ์เชิงรุกและสื่อสาร

ภาพลักษณ์องค์การ 

4.2.6.2 โครงการพัฒนา Web 2.0

ของมหาวิทยาลัย คณะ /  

สํานัก  

สนอ.:

กองกลาง, 

กนผ., สวช. 

3 

 

 

3 

4.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ของมหาวิทยาลัย 

       

4.3.1   ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพภูมิสถาปัตย์

ภายในมหาวิทยาลัยให้สื่อ

ถึงการเป็นมหาวิทยาลัย 

สีเขียวและความเป็นสถาบัน 

อุดมศึกษาที่ทันสมัยและ   

มีสุนทรยีภาพ 

• จํ า น ว น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร

พัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวและ

แสดงถึงสุนทรียภาพ 

• รอ้ยละของห้องเรียน สิ่งก่อสร้าง

ที่ชํารุดและได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง 

2 

แหง่ 

 

80 

2 

แหง่ 

 

85 

2 

แหง่ 

 

90 

2 

แหง่ 

 

95 

4.3.1.1 โครงการจัดทําผังแม่บทการ

พัฒนาภูมิสถาปัตย์ภายใน

มหาวิทยาลัย 

4.3.1.2 โครงการปรับปรุงพัฒนา       

ภูมิสถาปัตยภ์ายในมหาวทิยาลัย 

4.3.1.3   โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

และก่อสร้างอาคารเรียน 

คณะ,  

สนอ.:กองกลาง

3 

 

 

4 

 

4 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2553 2554 2555 2556 
      4.3.1.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์

สนับสนุนการจัดการศึกษา

และการบรหิารจัดการ 

4.3.1.5 โครงการ Zero waste 

 4 

 

 

4 

4.3.2  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

ตัวอย่างขององค์การแห่ง

ความพอเพียง 

• ระดับความสําเร็จในดําเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาเป็นองค์การ

แห่งความพอเพียง 

• ระดับความสําเร็จในการดําเนิน 

งานตามแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และประหยัดพลังงาน 

5 

 

 

5 

5 

 

 

5 

5 

 

 

5 

5 

 

 

5 

4.3.2.1    โครงการพัฒนามหาวทิยาลัย 

คณะ และหน่วยงานให้เป็น

ตัวอย่างขององค์การแห่ง

ความพอเพียง 

4.3.2.2 โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม  

และรณรงคเ์พื่อการประหยดั

พลังงาน 

สสร., 

ทุกหนว่ยงาน 

3 

 

 

 

4 

4.3.3 จัดหา พัฒนาระบบสวัสดกิาร 

ด้านที่พักอาศัย สิ่งอํานวย

บริ ก า ร อื่ น เ พื่ อส่ ง เ ส ริ ม

คุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร

และนักศึกษา 

• ร้อยละโครงการพัฒนาด้าน

สวัสดิการที่ดําเนินงานได้แล้ว

เสร็จตามแผน 

100 100 100 100 4.3.3.1 โครงการปรับปรุง จัดหา

และก่อสร้างที่ พักอาศัย

สําหรับบุคลากร 

4.3.3.2 โครงการปรับปรุง พัฒนา 

ห อ พั ก แ ล ะ สิ่ ง อํ า น ว ย

บริการภายในมหาวิทยาลัย 

คณะ, 

สนอ.:กองกลาง 

4 

 

 

4 
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กรอบแนวทางดําเนินงานและงบประมาณในการดําเนินงานของโครงการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

1.1.1 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษและพัฒนา

ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

ส่งเสริม ประสานงานให้หลักสูตร/คณะ แสวงหา 

พัฒนา ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  

ในการผลิตบัณฑิตทั้งภาคปกต ิภาคพิเศษ 

119,000,000 130,900,000 137,445,000 151,188,800 รายได้การจัด

การศึกษา 

1.1.2  โครงการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา  

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริม ประสานงานให้มีการจัดตั้งองค์กรเครือข่าย

เพื่อประสานงานในการจัดหาทุนวิจัยจากองค์การ  

ที่ให้ทุนทั้งจากองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และ

องค์กรสาธารณกุศล 

100,000 109,800 115,300 126,400 รายได้ทุนอุดหนุน

การวิจัยจาก

ภายนอก 

 

1.1.3  โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ

การให้บริการวิชาการ 

มอบให้หลักสูตร/คณะ แสวงหา พัฒนา ความร่วมมือ

ของการใหบ้รกิารวชิาการผา่นเครือขา่ยที่ไดจ้ัดขึ้น 

11,600,000 12,759,800 13,397,800 14,737,100 รายได้เงินอุดหนุน

การให้บริการ

วิชาการ 

1.2.1  โครงการจัดทําแผนแม่บทและจัดหาทุน  

สนับสนุนและพัฒนากองทุนการวิจัย  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแผนแม่บท 

พร้อมทั้งจัดหาทุนสนับสนุนในการสร้างผลงานการ

วิจัยและพัฒนากองทุนการวิจัย 

100,000 109,800 115,300 126,400 กองทุนวิจัย 

1.2.2  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ  

เรียนการสอนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยร่วมกัน

ดําเนินการโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมทุนสําหรับ

การเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการ 

30,090,200 33,099,000 34,754,000 38,228,900 รายได้งบแผ่นดิน

รายไดจ้ดัการศกึษา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

1.3.1 โครงการพัฒนาชุมชน องค์กรต้นแบบ  ขอความร่วมมือจากชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย  

เพื่อพัฒนาชุมชนในด้านการบริหารจัดการ OTOP 

การจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง  

• การบริหารจดัการ OTOP 

• การจัดการสิ่งแวดล้อม 

• เศรษฐกิจพอเพียง 

1,400,000 1,539,800 1,616,800 1,778,000 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

1.3.2 โครงการศูนย์จัดการความรู้ เ กี่ยวกับ  

โครงการตามแนวพระราชดําริ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี ศูนย์จัดการความรู้

เกี่ยวกับแนวพระราชดําริ พร้อม การบริหารจัดการ

ศูนย์ให้มีความพร้อมในการบริการให้ความรู้ตาม

แนวพระราชดําริ  

425,000 467,300 490,700 539,300 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

1.4.1 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา  

ชุมชนและท้องถิ่น 

จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และจัด

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในร่วม

ทํากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยโดยเน้นให้มีกิจกรรม

ทางด้านการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 

100,000 109,800 115,300 126,400 กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

1.4.2 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสําหรับศิษย์เก่าที่  

ประสบผลสําเร็จ 

ประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าในการสรร

หาและยกย่อง ชมเชยศิษย์เก่าที่ประสบผลสําเร็จ

และประกอบคุณงามความด ี

100,000 109,800 115,300 126,400 กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

1.5.1 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการและ  

สารสนเทศศาสตร ์

ทําการศึกษาเทียบเคียงแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย

จ ากสถา บั น อุ ดมศึ กษาที่ ไ ด้ รั บก า รยอม รั บ   

ด้านมาตรฐานสากล พร้อมทั้ งกําหนดแนวทาง 

แผนพัฒนามหาวทิยาลัยสู่สากล 

20,000,000 21,999,800 23,099,800 25,409,300 

 

 

รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายไดจ้ดัการศกึษา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

1.5.2 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย ์ ทําการประเมินความตัองการของนักศึกษาชาว

ต่างประเทศเพื่อกําหนดหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน ให้ได้ตามความต้องการของนักศึกษา

และกําหนดหลักสูตรการทดลองนําหลักสูตรทดลอง

นําไปใช้ 

50,000,000 54,999,800 57,749,800 63,524,300 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายไดจ้ดัการศกึษา 

1.5.3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและประสานงานเพื่อดําเนินงาน

ด้านการศึกษาแสวงหาความร่วม มือเ พื่อจัด

การศึกษา การพัฒนานโยบาย การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 

และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

300,000 329,800 346,300 380,500 รายไดจ้ดัการศกึษา 

1.5.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน

การสอนสําหรับชาวต่างชาติในภูมิภาค

อุษาคเนย์ 

ศึกษาความต้องการในด้านการศึกษาระดับปริญญา

ของประเทศเ พื่อนบ้านและพัฒนาหลักสูตรที่

ตอบสนอง พร้อมจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์การ

รับนักศึกษาผ่านเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ 

100,000 109,800 115,300 126,400 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายไดจ้ดัการศกึษา 

1.6.1 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม 

สัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงาน

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส  

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่

ผลงานวิชาการระดับชาติ และนานาชาติและ

สนับสนุนงบประมาณในดําเนินการ 

1,000,000 1,099,800 1,154,800 1,269,800 กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

1.6.2  โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน  

ศิลปวัฒนธรรม ในต่างประเทศ 

สนับสนุนการประชาสัม พันธ์ เผยแพร่ ให้ ร่ วม

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 

245,000 269,300 282,800 310,600 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 



 

หน้า 33 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีม่ีศักยภาพสูงสุด 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

2.1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑ ์TQF 

ทําการประเมินเพื่อกําหนดหลักสูตร จัดการเรียน

การสอนให้ได้ตามความต้องการของนักศึกษาและ 

กําหนดหลักสูตรการทดลองนําหลักสูตรนําไปใช้ 

1,000,000 1,100,000 1,154,200 1,269,600 รายไดจ้ดัการศกึษา 

2.2.1 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับ

นักศึกษา 

 

พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา เพื่อให้โอกาสกับ

นักเรียนระดับมัธยมปลายมาขึ้นทะเบียนเพื่อเป็น

นักศึกษาทดลองเรียนในระดับอุดมศึกษา  

• Pre บัณฑิต 

• การเทียบโอนประสบการณ ์

• การจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มพิเศษ 

100,000 110,000 114,700 126,200 รายได้จัดการศึกษา 

2.3.1 โครงการพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก จัดให้มีการจัดทําแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์

การรับนักศึกษาพร้อมทั้งจัดกิจกรรม Road Show 

ความรู้ จั กและประทับใจในภาพลั กษณ์ ของ

มหาวทิยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ

ในการเขา้เรยีนของนักศกึษา 

• พี่ชวนนอ้ง 

• สัมมนาครูแนะแนวและผู้บริหารโรงเรียน

มัธยม 

• สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเพิ่ม   

จุดรับสมัครนักศกึษาเขา้เรยีน 

 

 

2,400,000 2,640,000 2,771,200 3,048,300 รายได้จัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

2.4.1 โครงการรับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ 

ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมให้มีการรับนักศึกษา

เข้าเรียนและร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ระหวา่งมหาวทิยาลัยในเขตภูมิภาคอุษาคเนย ์

1,000,000 1,100,000 1,154,200 1,269,600 รายไดจ้ดัการศกึษา 

2.4.2 โครงการจัดหาและให้ทุนการศึกษาสําหรับ  

นักศึกษาในภูมิภาคอุษาคเนย์ 

ประสานความร่วมมือ จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจาก

หน่ วยงานภายนอกทั้ ง ในและต่ า งประ เทศ   

เ พื่ อสนับสนุนทุนการศึกษา  ให้ แ ก่ นักศึ กษา   

ในภูมิภาคอุษาคเนย ์

500,000 550,000 576,700 634,400 รายไดจ้ดัการศกึษา 

2.5.1 โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและกิจกรรม

การพัฒนาสมรรถนะสําหรับบัณฑิตรายบุคคล 

กําหนด และสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะ 

และสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

200,000 220,000 230,200 253,200 กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

2.5.2 โครงการส่งเสริมการสั่งสมสมรรถนะและ 

         ประสบการณ์ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา  

         (Competencies Transcript) 

กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งสมประสบการณ์

สําหรับนักศึกษาและส่งเสริม จัดให้นักศึกษา  

ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ

และประสบการณ์ที่พึงประสงค์ 

5,000,000 5,500,000 5,774,200 6,351,600 กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

2.6.1 โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการ  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หลักสูตร/ศูนย์สหกิจ จัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเข้าร่วมโครงการและจัดหานักศึกษาและ

อบรมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการ

นิเทศและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 

1,000,000 1,100,000 1,154,200 1,269,700 รายไดจ้ดัการศกึษา 

2.6.2 โครงการสร้างสุขภาพและกิจกรรมการกีฬา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาสุขอนามัย  

และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การสร้างเสริม

สุขภาพการอนามัยให้แก่นักศึกษา บุคลากร 

4,425,000 4,867,500 5,110,000 5,621,000 กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

2.6.3 โครงการจัดการแขง่ขันกฬีาเขตภูมิศาสตร ์

ภาคกลาง 

จัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน

กิจกรรมการเข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

9,000,000 9,900,000 10,394,200 11,433,600 รายไดจ้ัดการศกึษา 

(เงนิคงคลัง) 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

2.7.1 โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  

เชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างลูกศิษย์กับ

อาจารย ์

• จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
• ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 

200,000 220,000 230,200 253,200 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

2.8.1 โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทาง   

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

กําหนดและจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในวัน

สําคัญของชาติและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ  

สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม 

150,000 165,000 172,400 189,700 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

2.8.2 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เยาวชนไทยให้แก่

นักศึกษา 

รณรงค์ส่งเสริมแต่งกายให้ถูกระเบียบฝึกอบรม

นักศึกษาให้มีความอดทนส่งเสริมให้นักศึกษา

ได้รับประสบการณ์ชีวิตผ่านกิจกรรมในรูปแบบ

ต่าง ๆ  

495,000 544,500 570,900 628,000 กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทอ้งถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้  

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

3.1.1 โครงการสํารวจและวิจัยตลาดด้านการ

ให้บริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาสํารวจวิจัยตลาดด้านการ

ให้บริการวิชาการมหาวิทยาลัย สรุปผลพร้อมนําเสนอ

ผลการวิจัยให้ผู้บริหารรับทราบ 

50,000 54,500 56,400 62,000 รายได้เงินอุดหนุนการ

ให้บริการวิชาการ 

3.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและ 

คุณภาพการให้บริการทางวิชาการ  

เพื่อเพิ่มรายได ้

พัฒนาหลักสูตร รูปแบบและคุณภาพการให้บริการ

วิชาการ โดยคํานึงถึงความต้องการ ความสอดคล้อง

กับแนวโน้มของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ 

หน่วยงานราชการ ชุมชน  

200,000 219,500 229,600 252,600 รายได้เงินอุดหนุนการ

ให้บริการวิชาการ 

3.2.1 โครงการสง่เสรมิและจัดสรรทุนสนับสนุน 

การวิจัยเพื่อตอบประเด็นปัญหาที่อยู ่ 

ในความสนใจของประชาชน สังคม 

วิเคราะห์ ปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 

สังคม ระดมทุน จัดสรรทุนเพื่อทําการวิจัย  

5,300,000 5,829,500 6,120,000 6,732,000 กองทุนวิจัย 

3.2.2 โครงการส่งเสริมงานการวิจัยสถาบัน สนับสนุนให้มีการวิจัยสถาบัน 939,000 1,032,400 1,083,200 1,191,500 กองทุนวิจัย 

3.2.3 โครงการเผยแพร่ความรูสู้ส่ังคม สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก

การพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยการสร้างผลงาน

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่างๆ 

200,000 219,500 229,600 252,600 รายได้เงินอุดหนุนการ

ให้บริการวิชาการ 

3.3.1 โครงการพัฒนาคู่มือจัดระบบการเรียน 

การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ปัญหา

ในชุมชนเป็นฐาน 

สํานักส่งเสริมวิชาการและการเรียนรู้ได้ประสานการ

จัดทําคู่มือจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางและจัดทําคู่มือระบบการเรียนรู ้

200,000 219,500 229,600 252,600 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

3.3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน 

นวัตกรรมการจดัการเรียนการสอน

ให้แก่คณาจารย ์

สร้างเสริมความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ในการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรการ

สอนที่เปิดให้นักศึกษาเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง

350,000 384,500 402,800 443,200 กองทุนพัฒนาบุคลากร 



 

หน้า 37 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้  

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

ในสถานประกอบการ และร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น 

รวมทั้งพัฒนาจัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ์ ที่ทันสมัย  

ในการจัดการเรียนการสอน 

3.3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยใน

ชั้นเรียน 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนกําหนดให้นักศึกษาทํางาน

วิจัยในชั้นเรียน 

250,000 274,500 287,400 316,000 กองทุนวิจัย 

3.4.1 โครงการส่งเสริมวิจัยปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมในระดับชุมชน 

ส่งเสริมให้นักวิจยัทํางานวิจยัร่วมกับชุมชน 11,000,000 12,099,500 12,703,600 13,974,000 กองทุนวิจัย 

3.4.2 โครงการเรียนรู้ ปฏิบัติการสรรค์สร้าง

ชุมชน 

จัดกิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสเรียนรู้

จากการปฏิบัติจริงผ่านการศึกษาปัญหาและร่วมทํา

กิจกรรมในองค์กร สถานประกอบการ และในชุมชน 

และมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ

แก้ไขปัญหาเพื่อสรรค์สร้างชุมชน สังคมต้นแบบ 

100,000 109,500 114,000 125,500 กองทุนพัฒนานักศึกษา 

3.5.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือ

ศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์เฉพาะด้าน 

ปรับปรุง ก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้

ของศาสตร์เฉพาะด้าน 

• ห้องปฏิบัติการทางการบริหาร 

• ห้องปฏิบัติการการบิน 

• ศาลจําลอง 

• ศูนย์สาธิตวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

• ศูนย์วิจัยและพฒันาพืชพลังงานและพันธุ์ไม้หอม 

 

 

 

2,752,000 3,026,700 3,177,200 3,494,800 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้  

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

3.6.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูและ

ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย 

จัดให้การสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนา

สมรรถนะแก่ครู และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย 

พร้อมทั้งให้ประเมินผลการฝึกอบรมให้ความรู ้ 

3,200,000 3,519,500 3,694,600 4,064,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

3.6.2 โครงการพัฒนาครูรุ่นใหม ่ สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับการบรรจุ หรือ

เป็นผู้ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพครู ได้รับการ

พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ 

    รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

3.6.3 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต การปรับปรุง ภูมิสถาปัตย์  สื่อการเรียนการสอน  

อาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสาธิต 

19,220,400 21,141,900 22,199,000 24,418,000 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

3.7.1  โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ 

ดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล สืบค้น แสวงหา และนํามา

จัดเก็บให้เ ป็นองค์ความรู้ดั้ ง เดิมที่ เป็นภูมิ ปัญญา

ชาวบ้าน และวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเผยแพร่และ

การนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ สืบสานภูมิปัญญา

ชาวบ้าน วัฒนธรรม 

200,000 219,500 229,600 252,500 กองทุนวิจัย 

รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

3.7.2 โครงการเผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย และ

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา 

จัดงาน  Event  งานแสดงผลงานภูมิปัญญาชาวบ้าน

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

200,000 219,500 229,600 252,500 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

3.7.3 โครงการประชุมสัมมนาสร้างความ

เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

คว ามสํ า คัญของการนํ า มิ ติ ท า ง

วัฒนธรรมเพื่อลงสู่การปฏิบัต ิ

จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและความสํ า คัญของการทํามิติทาง

วัฒนธรรมเพื่อลงสู่การปฏิบัต ิ

200,000 219,500 229,600 252,500 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้  

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

3.8.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์การ

ภายนอกในการพัฒนาชุมชน องค์การ

ห รื อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ  

เพื่อนบ้าน 

ส่ ง เ ส ริ มส นั บส นุ น ให้ นั กศึ กษา  และ บุ คลากร   

การแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาชุมชนองค์การหรือ

ผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน 

 

300,000 329,500 345,000 379,500 รายได้จัดการศึกษา 

3.9.1 โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทาง

วิชาการ 

ประสานงานบุคลากรนักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ 

ให้มหาวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันวิจัย

จัดผลิตวารสารทางวิชาการเป็นประจํา 

1,000,000 1,099,500 1,153,600 1,269,000 รายได้จัดการศึกษา 

กองทุนวิจัย 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

3.9.2 โครงการสื่อสาร เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการและการปฏิบัติงานผ่านสื่อสาร 

มวลชน 

จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและ

อาจารย ์พรอ้มทัง้แสดงผลการปฏิบัติงานและเชิญสื่อสาร 

มวลชนเข้าร่วมงานแสดงผลงาน 

1,000,000 1,099,500 1,153,600 1,269,000 รายได้จัดการศึกษา 

 

3.10.1 โครงการจัดทําเอกสาร ตํารา หนังสือ

ทางวิชาการ และงานวิจัย 

สนับสนุน ให้มีการพัฒนาเอกสาร ตํารา หนังสือทาง

วิชาการ และงานวิจัย 

1,000,000 1,099,500 1,153,600 1,269,000 รายได้สิทธิประโยชน ์

3.10.2 โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และ 

สิทธิบัตรผลงานวจิัยและนวัตกรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และ

สิทธิบัตรผลงานวิจัย และนวัตกรรม 

50,000 54,500 56,400 62,000 กองทุนวิจัย 

รายได้จัดการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ      

4.1.1.1  โครงการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากร จัดหาและจัดสรรทุนสนับสนุนการ

พัฒนาอาจารย ์

จัด ทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมระดมทุนสําหรับใช้

ในการพัฒนาบุคลากร  ดําเนินโครงการ 

กิจกรรมการพัฒนาบุคคลากรตามแผนที่

กําหนดอย่างต่อเนื่อง  

3,585,200 3,943,600 4,140,800 4,554,700 กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายได้จัดการศึกษา 

4.1.1.2 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

และตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากร

สายสนับสนุน 

สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการ

สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อปรับตําแหน่ง 

และเพิ่มโอกาสในการได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้น 

2,000,000 2,199,900 2,309,900 2,540,700 กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายได้จัดการศึกษา 

4.1.1.3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่าง 

ประเทศในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสําหรบั

บุคคลากร 

ติดต่อ ประสานงาน กับมหาวิทยาลั ยใน

ต่างประเทศ เพื่อส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม   

ในหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาการบริหาร

และวิ จั ย  และสนับสนุนเงิ นงบประมาณ   

ให้บุคลากรได้นําเสนอผลงาน หรือนําผลที่ได้รับ

จากการอบรมมาใช้ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

1,000,000 1,099,900 1,154,900 1,270,000 กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายได้จัดการศึกษา 

4.1.1.4 โครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศ 

ติดต่อประสานงาน กับสถาบันอุดมศึกษา  

ในต่างประเทศ  เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และส่ง

บุคลากรเข้าศึกษาดูงาน 

3,000,000 3,299,900 3,464,900 3,811,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได้จัดการศึกษา 

4.1.2.1 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรต้นแบบ

ด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

จัดกิจกรรมนําร่องให้สร้างบุคลากรพัฒนา

ตนเอง พร้อมจัดให้มีการคัดเลือกบุคลากรที ่ 

มีความสามารถ และเหมาะสม เ พื่อเป็น

150,000 164,900 173,100 190,200 กองทุนพัฒนาบุคลากร 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

ต้นแบบ ที่ปรึกษาภายใน ในการพัฒนาระบบ

การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการ 

4.1.2.2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

จัดกิจกรรมรณรงค์  สร้างแรงจูงใจและ

กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

100,000 109,900 115,400 126,800 กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายได้จัดการศึกษา 

4.1.2.3 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสําหรับอาจารย์และ 

บุคลากร 

คัดเลือกอาจารย์ และบุคลากรที่มีบทบาท  

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย อุทิศตนเพื่อ

มหาวิ ทยาลั ยและสร้ า ง ชื่ อ เสี ย ง ให้ กั บ

มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล 

100,000 109,900 115,400 126,800 กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

4.1.2.4 โครงการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรเข้าค่าย 

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทําค่ายอาสา

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้ ง

สนับสนุนให้ บุคลากรร่วมเข้าร่วมพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม 

150,000 164,900 173,100 190,200 กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินและพัฒนา 

สมรรถนะ บุคลากรรายบุคคล 

จัดหาระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้วิเคราะห์

สมรรถนะที่บุคลากรพึงมี และจัดให้บุคลากร

เพิ่มพูนทักษะของการปฏิบัติงานของบุคลากร 

อาทิเช่น การฝึกอบรมทักษะ การศึกษาต่อให้

ตรงกับสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

100,000 109,900 115,400 126,800 กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายได้จัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

4.1.3.2  โครงการพัฒนาระบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

วางระบบประเมินผลการปฏิบัติให้เกิดความ

เป็นธรรม และมุ่งเน้นการผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

ความดีความชอบ 

100,000 109,900 115,400 126,800 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได้จัดการศึกษา 

4.1.4.1  โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และระบบ

การจัดการความรู ้

รวบรวมองค์ความรู้ สร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ และจัดระบบการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้มีการนําความรู ้

ของบุคลากรและชุมชนท้องถิ่น จัดเก็บให้เป็น

องค์ความรู้  พร้อมให้มีการเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 

300,000 329,900 346,400 380,900 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได้จัดการศึกษา 

4.1.4.2 โครงการชุมชนนักปฏิบัติพัฒนานวัตกรรม

การจัดการอุดมศึกษา 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีการรวมตัวเป็นเครือข่าย 

กลุ่มทํางานเพื่อจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา  

ในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนางานให้มี  

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

200,000 219,900 230,900 253,800 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได้จัดการศึกษา 

4.1.5.1 โครงการพัฒนาผูน้ําการเปลี่ยนแปลง จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้

ของผู้บริหารในทุกระดับ ในด้านการเป็นผู้นํา

การเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนให้มีการ  

นํ า คว าม รู้ ที่ ไ ด้ ม า พัฒนา เ ป็ น ผู้ นํ า ก า ร

เปลี่ยนแปลง 

1,000,000 1,099,900 1,154,900 1,270,200 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได้จัดการศึกษา 

4.1.5.2 โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่ประสานงาน และรวบรวม

ข้อมูลในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของ

เจ้ าหน้ าที่ เ พื่อ เ ป็นแนวทาง สําหรับการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

50,000 54,900 57,600 63,200 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

4.1.5.3 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ  

คํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย์/

สํานัก 

จัดให้มีการวางแผนงบประมาณ การจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 

คณะ /สํานัก รวมทั้งจัดให้มีการจัดทําและ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม  

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ี

300,000 329,900 346,400 381,000 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและ

พัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองค์การ

สมรรถนะสูง 

จัดให้มีการศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงาน

ที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เพื่อขอเข้าไปศึกษา

ดูงาน และนําความรู้จากการเข้าศึกษามาพัฒนา

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

200,000 219,900 230,900 253,800 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดก้ารจดัการศกึษา 

4.1.6.2 โครงการประกวดและมอบรางวัลการพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการ 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนากระบวนการ

ทํางาน พรอ้มทัง้คัดเลือก จัดการประกวด และ

คัดเลือกนวัตกรรมด้านการจัดการ เพื่อมอบ

รางวัลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

50,000 54,900 57,600 63,200 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดก้ารจดัการศกึษา 

4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล      

4.2.1.1 โครงการศึกษาทบทวนจัดทําแผนพัฒนาระเบียบ

ข้อบังคับ 

รวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด นําข้อมูล

ดังกล่าวมาวิ เคราะห์และปรับปรุงพัฒนา

ระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันให้มีความทันสมัยและสามารถนํามา

ปฏบิัตไิดจ้รงิตามกฎหมาย 

250,000 274,500 288,000 316,000 รายได้งบประมาณ 

แผ่นดิน 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

4.2.1.2 โครงการจัดทําคู่มือการบริหารยุทธศาสตร์

สําหรับบุคลากรทุกสายงาน 

สํารวจความต้องการของบุคลากร สมรรถนะที่

จําเป็นของบุคลากรในการปฏิบัติงาน หรือมี

ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานบ่อย ขาดความ

ชัดเจน กฎเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ ไม่เป็นไป  

ในแนวทางเดียวกัน ทําให้เกิดอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน นําผลการสํารวจมาจัดทําคู่มือการ

ปฏิบัติงานและจัดทําแผน/โครงการฝึกอบรม

เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติราชการของ

บุคลากรของมหาวทิยาลัย 

100,000 109,900 115,400 126,800 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได้จัดการศึกษา 

4.2.2.1 โครงการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติราชการ 

ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา ระดมสมอง  

เ พื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิ บัติ

ราชการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดระบบ

การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานให้แก่บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

300,000 329,900 346,400 380,800 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.2.2.2 โครงการระบบบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ รวบรวม ระบุความเสี่ยงที่สําคัญ

ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และมีโอกาส  

ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดทําแผนลดโอกาสที่จะ

เกิด หรือปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

ดําเนินการพร้อมทั้งติดตามประเมินผลตาม

แผนงาน/โครงการที่ได้กําหนด 

150,000 164,900 173,100 190,200 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

4.2.2.3 โครงการเสริมสรา้งความเข้าใจในระบบบริหาร  

ยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏบิัตงิาน 

จัดประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจให้กับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งจัดกิจกรรม กระบวนการทํางานให้

สอดรับกับระบบบริหารยุทธศาสตร์ตามแนว

ทางการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ

400,000 439,900 461,900 507,900 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.2.2.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านการ

ฝึกอบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติการ

จัดการความรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา

ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมให้มี

การดําเนินการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ

และการประกันคุณภาพตามเกณฑ ์

1,000,000 1,099,900 1,154,900 1,270,200 

 

รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.2.2.5  โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยงาน 

กลาง 

ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในได้พัฒนาคุณภาพ

การให้บริการ 

1,924,000 2,116,400 2,328,000 2,560,800 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.2.3.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การ 

สมรรถนะสูงตามเกณฑ์ PMQA 

จัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจง ประสานความ

ร่วมมือในการดําเนินการตามเกณฑ์ PMQA 

และ จั ด กิ จกร รม เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม  พั ฒนา

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

500,000 549,900 577,400 635,000 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.2.3.2 โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการ 

บริหาร 

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมให้เกิด  

ธรรมาภิบาลในการบริหาร 

1,500,000 1,649,900 1,732,400 1,905,400 รายได้จัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

4.2.4.1  โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล

สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร 

จัดหา พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน การให้บริการ รวมทั้งดําเนินการ

จัดเก็บข้อมูลสถิติที่สามารถใช้ประกอบการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําระบบ

ฐานข้อมูล และสนับสนุนการปฏิบัติงานและ

การบริหารของมหาวิทยาลัย 

5,000,000 5,499,900 5,774,900 6,352,200 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

4.2.4.2 โครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวิทยบริการ 

และ เทค โน โลยี ส า รสน เทศและระบบ

คอมพวิเตอร ์

ศึกษาวิ เคราะห์ความเคลื่อนไหว  ความ

ต้องการในการใช้ งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ พร้อมทั้งจัดทําแผนแม่บทการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ  รวมทั้ ง พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายระบบ

ฐานข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบ บํารุงรักษา

เครื่อง มือทางด้านเทคโนโลยี ให้มีความ

ทันสมั ยพ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น  ปรั บป รุ ง ร ะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาอุปกรณ์ทางด้าน

เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

26,000,000 28,599,900 30,029,900 33,032,700 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.2.5.1 โครงการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์

ประจําป ี

 

 

จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์

ประจําปีของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ  

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถ

แสดงต่อสาธารณชนรับทราบ 

300,000 329,900 346,400 380,900 รายได้จัดการศึกษา

รายได้การจัดการสิทธิ

ประโยชน ์
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

4.2.5.2 โครงการพัฒนางานการจัดหารายได้จาก

สินทรัพย์และสิทธิประโยชน์ 

การจัดหารายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ของ

มหาวิทยาลัย ความสามารถของมหาวิทยาลัย

ในการดําเนินการ โดยพิจารณาความคุ้มทุน 

ผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การ

จัดการสิ่งแวดล้อม และพิจารณาจากความ

จําเป็นและปัจจัยด้านสังคม และประโยชน์ที่

นักศึกษาจะได้รับ 

• การพัฒนารูปแบบการลงทุนจาก 

สินทรัพย์ที่มีอยู ่

• การพัฒนา ศูนย์ ฝึ กประสบการณ์

วิชาชีพ 

• การพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

และพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น 

• การพัฒนาศูนย์หนังสือและการผลิต

เอกสารตํารา 

34,000,000 37,399,900 39,269,900 43,196,700 รายได้การจัดการสิทธิ

ประโยชน ์

4.2.6.1 โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ

สื่อสารภาพลักษณ์องค์การ 

สร้างภาพลักษณ์ขององค์การ สนับสนุนและ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้

สาธารณชนรับทราบ ปลูกฝังให้บุคลากร 

นิสิต นักศึกษา ยอมรับในภาพลักษณ์องค์การ  

650,000 714,900 750,700 825,600 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.2.6.2 โครงการพัฒนา Web 2.0 ของมหาวิทยาลัย 

คณะ / สํานัก 

สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย  คณะ /  สํานัก 

พัฒนา Web 2.0 โดยการพัฒนาบุคลากรที่

อยู่ในหน่วยงานให้สามารถดูแลและพัฒนา 

Web 2.0 ได ้  

161,000 177,000 185,900 204,300 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวทิยาลัย      

4.3.1.1  โครงการจัดทําผังแมบ่ทการพัฒนาภูมิสถาปัตย ์

ภายในมหาวิทยาลัย 

จัดให้มีการศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการใช้

อาคาร การออกแบบพื้นที่ใช้งาน การจัด

สวนหย่อมภายในบริ เวณมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งจัดหา ดําเนินการออกแบบ จัดทําพิมพ์

เขียวของการก่อสร้างอาคาร 

1,000,000   รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.3.1.2  โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิสถาปัตยภ์ายใน 

มหาวิทยาลัย 

- จัดสรรเงินงบประมาณ กําหนดแผนงาน/

โ ค ร งก า รที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ นก า ร พัฒนา  

ภูมิสถาปัตย์ภายในมหาวิทยาลัย และ

ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 

- สนับสนุนให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและ

บุคคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้ าที่

เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์   

ให้ ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักของ   

สถาปัตย์ 

5,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.3.1.3 โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและก่อสร้าง  

อาคารเรียน 

- ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการใช้ประโยชน ์ 

จากพื้นที่อาคารให้ เหมาะสมกับสภาพ

อาคาร และความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์ 

- จัดให้มีการศึกษาเพื่อพิจารณาความคุ้มทุน  

ความคุ้มค่าการนําใช้ประโยชน์จากการ

ปรับปรุงสิ่งก่อสรา้ง 

 

 

81,790,400 150,000,000 150,000,000 150,000,00

0 

รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

- จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในการ

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและอาคารให้พร้อม  

มคีวามพรอ้มในการจัดการเรยีนการสอน     

4.3.1.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัด 

การศึกษาและการบริหารจัดการ 

จัดหา สนับสนุนเงินงบประมาณ และขอ

สนับสนุนจากพันธมิตรของมหาวิทยาลัย  

ในการจัดหาครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ 

รวมทั้งจัดระบบการบริหารการ ใช้ประโยชน์

จากครุ ภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ ให้ เ กิด

ประโยชน์สูงสุด 

4,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.3.1.5  โครงการ Zero waste รณรงค์ ดําเนินการให้การคัดแยกขยะและ

ของเหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัย ให้ เ กิด

ประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้าง

พฤตินิสัยที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา บุคลากร 

และเป็นตัวอย่างของชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.3.2.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และ 

หน่วยงานให้เป็นตัวอย่างขององค์การแห่ง 

ความพอเพียง 

เพิ่มพูนแนวคิดเรื่ององค์การแห่งความพอเพียง 

หน่วยงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมมือ

สรา้งมหาวทิยาลัย เป็นองคก์รแหง่การพอเพยีง 

150,000 150,000 150,000 150,000 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.3.2.2 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์ 

เพื่อการประหยัดพลังงาน 

รณรงค์ให้บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

ร่ ว ม ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น  แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์

สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม หรือ

จัดงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน 

16,097,700 17,000,000 17,000,000 17,000,000 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 

4.3.3.1  โครงการปรับปรุง จัดหา และก่อสร้างที่พัก

อาศัยสําหรับบุคลากร 

ก่อสร้างที่พักอาศัย และจัดสรรให้บุคลากร  

จัดหาเครือข่าย ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 

ภายนอกที่ให้บริการทางด้านที่อยู่อาศัย  

เพื่อให้บริการที่คุ้มค่าและตอบสนองความ

ต้องการของบุคลากร 

 50,000,000 5,000,000 10,000,000 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

4.3.3.2 โครงการปรับปรุง พัฒนาหอพักและสิ่งอํานวย

บริการภายในมหาวิทยาลัย 

สนับสนุนงบประมาณ และจัดดําเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอํานวยความสะดวก

หอพักทั้งหญิงและชายให้เป็นที่น่าอยู่อาศัย  

20,000,000 60,000,000 5,000,000 5,000,000 รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้จัดการศึกษา 

 รวมงบประมาณ 519,599,900 731,931,100 652,587,800 702,897,100 
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ตารางสรุปงบประมาณเพื่อการดําเนินงานตามยทุธศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2556 
 

  2553 2554 2555 2556 

รวมค่าใช้จ่าย 706,000,800 936,971,100 867,879,800 939,718,300 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 186,400,900 205,040,000 215,292,000 236,821,200 

2. ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 519,599,900 731,931,100 652,587,800 702,897,100 

    2.1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 234,560,200 258,013,400 270,914,300 297,998,600 

    2.2 เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 25,470,000 28,017,000 29,407,300 32,348,100 

    2.3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 47,711,400 52,472,000 55,078,000 60,584,800 

    2.4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 211,858,300 393,428,700 297,188,200 311,965,600 

         2.4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 12,385,200 13,622,000 14,303,000 15,730,100 

         2.4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมธีรรมาภบิาล 72,235,000 79,456,700 83,535,200 91,885,500 

         2.4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 127,238,100 300,350,000 199,350,000 204,350,000 
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มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อเกยีรตแิละศักดิ์ศรขีองชาววไลยอลงกรณ์
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ภาคผนวก-1 

รายนามคณะผู้จัดทํา 
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รายนามคณะผู้จัดทํา 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

• ศ.พลโท ดร.โอภาส  รัตนบุรี 

• ดร.อุทัย  ดุลยเกษม 

• รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล 

• ร.ต.อ. ดร.นิติภูม ิ นวรัตน์ 

• อาจารย์ฉัตรมงคล  แน่นหนา 

คณะกรรมการกําหนดเนื้อหา 

• รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 

• ผศ.ดร.อรสา  โกศลานันทกุล 

• อาจารย์ ดร.สเุทพ  บุญซ้อน 

• อาจารย์อดุลย์  วิวัฒนปฐพี 

• อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ 

• อาจารย์ ดร.สุพจน ์ ทรายแก้ว   
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รายนามคณะทํางานผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

1. ศ.พลโท ดร.โอภาส  รัตนบุรี 18. อาจารย์นฤพันธ ์ อาชาไกรสร 35. อาจารย์ ดร.กันภา   สุขลิ้ม 

2. รศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธิ์ 19. นางสาวสุชาดา  บัวใบ 36. นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย์ 

3. อาจารย์ ดร.สุพจน์   ทรายแก้ว 20. นางปาริชาต ิ เพชรวิเศษ 37. นางสาวสุจิตรา  แนใหม ่

4. อาจารย์ ดร.สุเทพ  บุญซ้อน 21. ผศ.เอก  ศรีเชลยีง 38. รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

5. อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ 22. อาจารยพ์ุทธะ  ณ  บางช้าง 39. ผศ.ดร.สุธ ี พรรณหาญ 

6. ผศ.ดร.อรสา  โกศลานันทกุล 23. อาจารย์วิภาวี  ซาตะนัย 40. อาจารย์ ดร.อรวรรณ  ภัสสรศิริ 

7. ผศ.สุวิทย ์ ฉุยฉาย 24. นางพรรณศรี  รักหลวง 41. นางสาวนิตยา  ประชาริโก 

8. ผศ.คําทอง  มหวงศ์วิริยะ 25. ผศ.ประจบ  ดีบุตร 42. อาจารย์กาญจนา  ดิฐชัยพงศ์ 

9. อาจารย์สุทธินันน ์สายสุวรรณ 26. อาจารยเ์ศกพร  ตันศรีประภาศิริ 43. อาจารยเ์ลอลักษณ์  โอทกานนท์ 

10. อาจารย์ชนิดา  อาคมวัฒนะ 27. นางจุฑามาศ  วงศแ์สวง 44. นางสาวเนตรศรินทร ์ พิมพ์จันทร์ 

11. อาจารย์ปิญชาน ์ สงวนเกียรติ์ 28. อาจารย์ ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ ์ 45. อาจารย์ ดร.เปรมจติร   บุญสาย 

12. อาจารยอ์ําพล  เทศดี 29. ผศ.ดร.ศศมล  ผาสุข 46. นางสาวกานต์มณี  ไวยครุฑ 

13. ผศ.ดร.อุษา  คงทอง 30. อาจารย์สุรางค์   พรมสุวรรณ 47. นางสาวกมลวรรณ  พรมมา 

14. ผศ.สิทธา   มณีแสง 31. นางสาวกรรณิการ์  วงษ์บัณฑิต 48. อาจารยน์ิยม  เชยกวีงษ์ 

15. นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม 32. ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา 49. นางสาวชญานิสา  ณ เทพ 

16. ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย 33. นางสาววันเพ็ญ  อินวอ 50. นางสาวกฤศณา  บุญญานุเคราะห์ 

17. อาจารย์ประพันธพ์งษ ์ ชิณพงษ์ 34. รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคํา 51. ผศ.จินตนา  จันทร์ศิริ 
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52. นางสาวเอมอร  สําเภา 72. รศ.ศิริพร  ศรีเชลียง 92. นายชัชวาล  แสงเพชร 

53. อาจารยอ์ํานาจ  มั่นทน 73. รศ.สมศิริ  อรุโณทัย 93. นางสาวเพียงใจ  เสือเอก 

54. อาจารยส์ุนทรี  จีนธรรม 74. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 94. นางสาวอรอุมา  พรหมน้อย 

55. อาจารย์ ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก 75. นางสาวกรรณิการ์  พราหมณ์สําราญ 95. นางสาวจิราพร  พรไธสง 

56. ผศ.ร.ท.หญิง วิภาว ี เกียรติศิริ 76. นางอารีย์  ทิพรส 96. ผศ.ดร.ชาตรี  เกดิธรรม 

57. นางสาวบุญญรักษา  อรรถพันธ์ 77. ว่าที่ ร.ต. สมยศ  มงคลเดช 97. อาจารย์มานิต  ทองจันทร์ 

58. รศ.วรุณี  เชาวนส์ุขุม 78. นางสาวกรรณิกา  สร้อยสําโรง 98. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 

59. นางสาวณัฐกานต์  อ่อนสําลี 79. นายกําพลศักดิ์  มณีงาม 99. อาจารย์อุบล  ไมพุ้ม่ 

60. นางนันทกานต์  บุตรบาล 80. นายพูลลาภ  หนูสวาสดิ์ 100. อาจารย์พิชญาณี  เชิงคีรี  ไชยยะ 

61. นางสาวไอลดา  วงศ์ปรีชา 81. นางสาวพัชรี  หาลาง 101. อาจารย์สุนี  ปัญจะเทวคุปต์ 

62. ผศ.ทรงพลธนฤทธ ์ มฤครัฐอนิแปลง 82. นางสาวเบญจวรรณ  คงพึ่ง 102. ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล 

63. ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์ 83. ผศ.เทียมจันทร์  อ่ําแหวว 103. รศ.ดร.จุไร   โชคประสิทธิ์ 

64. อาจารย์ ดร.น้ําฝน  ศิตะจิตต์ 84. นางสาววิมล  มีสมพร 104. ผศ.สุทธิพร  สุวรรณโฉม 

65. อาจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ 85. นางสาวศุภลักษณ์  จันทรวงศ์ 105. นายมาโนช  เงาภู่ทอง 

66. นางสาวจิรนัย  หอยแก้ว 86. ผศ.ศิริลักษณ์  บุญมา 106. นางสุภารัตน ์  คําเพราะ 

67. ผศ.ประทุม  กาญจนาคาร 87. อาจารย์อรอุมา   จริงจติร 107. นางสาวศิรินภา  พาที 

68. นางรัชนีกร  ดวงอาจ 88. นางสาวสุพรรษา  เจริญพร 108. นางสุกานดา  แจง้กัน 

69. นางสาวพัทธนันท ์ แสงปาก 89. นางสาวจาฏุพัจน ์ มีสันทัด 109. นางสาวฐิติกานต์   จิตรจา 

70. นายพิชิต  ตังพานิชวงศ์ 90. นางสมฤด ี คัชมาตย์ 110. นางสาววีร์สุดา  พรหมประดิษฐ์   

71. ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต ์ 91. นางสาวณัฎฐา  ปั้นอยู่ 111. นางเทียนทอง  วงษ์คําหาร 



 

หน้า 58 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-2 

 
รายละเอียดเกีย่วกบัหน่วยงานขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงสรา้ง 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงสร้าง 

 

ชื่อหน่วยงาน 
รูปแบบ

หน่วยงาน 
ชื่อตําแหนง่ ชื่อหน่วยงาน 

รูปแบบ

หน่วยงาน 
ชื่อตําแหนง่ 

1. คณะครุศาสตร ์: คณะคศ. คณะ คณบด ี 18. สนอ.-กองกลาง : กก. กอง ผูอ้ํานวยการ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์: คณะมส. คณะ คณบด ี 19. สนอ.-กองนโยบายและแผน : กนผ. กอง ผูอ้ํานวยการ 

3. คณะวิทยาการจัดการ : คณะวจก. คณะ คณบด ี 20. สนอ.-กองพัฒนานักศึกษา : กพน. กอง ผูอ้ํานวยการ 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี: คณะวท. คณะ คณบด ี 21. สนอ.-สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม : สศว. เทียบเท่ากอง ผูอ้ํานวยการ 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : คณะทอ. คณะ คณบด ี 22. สนอ.-กองจัดการสิทธิประโยชน ์: กจส. เทียบเท่ากอง ผูอ้ํานวยการ 

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร : คณะทก. คณะ คณบด ี 23. สนอ.-กองจัดการงานวิเทศสัมพันธ ์ เทียบเท่ากอง ผูอ้ํานวยการ 

7. บัณฑิตวิทยาลัย : บว.  เทียบเท่าคณะ คณบดี 24. สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ : สมจ. เทียบเท่ากอง ผูอ้ํานวยการ 

8. วิทยาลัยการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์: วทส. เทียบเท่าคณะ คณบดี 25. สํานักเลขานุการสภามหาวิทยาลยั : กลส. สํานัก ผูอ้ํานวยการ 

9. วิทยาลัยอุษาคเนย์ : วอน. เทียบเท่าคณะ คณบดี 26. ศูนยส์หกิจศึกษา : ศสศ. เทียบเท่างาน หัวหนา้ศูนย ์

10. วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ : วนก. เทียบเท่าคณะ คณบดี 27. ศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ : ศบพ. เทียบเท่างาน หัวหนา้ศูนย ์

11. โรงเรยีนสาธิต : รสธ. เทียบเท่าคณะ ผูอ้ํานวยการ 28. ศูนย์วิทยาศาสตร ์: ศวศ เทียบเท่างาน หัวหนา้ศูนย ์

12. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : สสว. สํานัก ผูอ้ํานวยการ 29. ศูนย์ภาษา : ศภษ. เทียบเท่างาน หัวหนา้ศูนย ์

13. สํานักส่งเสริมการเรียนรู ้: สสร. สํานัก ผูอ้ํานวยการ 30. ศูนย์หนังสือและเอกสารตํารา : ศนอ. เทียบเท่างาน หัวหนา้ศูนย ์

14. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : สวท. สํานัก ผูอ้ํานวยการ 31. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : ศฝป. เทียบเท่างาน หัวหนา้ศูนย ์

15. สถาบันวิจัยและพัฒนา : สวพ. สถาบัน ผูอ้ํานวยการ 32. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาทอ้งถิ่น : สวศ. เทียบเท่างาน หัวหนา้สถาน ี

16. กองวิชาการศึกษาทั่วไป เทียบเท่ากอง ผูอ้ํานวยการ 33. หน่วยตรวจสอบภายใน เทียบเท่างาน หัวหนา้หน่วยงาน 

17. สํานักงานอธิการบด ี: สนอ. สํานัก ผูอ้ํานวยการ    
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ภาคผนวก-3 

ผลการดําเนินงานตามภารกิจในช่วงปี พ.ศ. 2548-2551 
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ผลการดําเนินงานตามภารกิจในช่วงปี พ.ศ. 2548-2551 

ในช่วงปีพ.ศ. 2548-2551 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นกรอบใน

การดําเนินงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มาโดยต่อเนื่อง ดังปรากฏผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการจัดการศึกษา 

ด้านการจัดการศึกษา เมื่อพิจารณาในเชิงการจัดการศึกษาเชิงปริมาณทั้งในส่วนของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2548-2551 ที่ผ่านมา 

มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของการลดลงทางด้านจํานวนนักศึกษา โดยในส่วนของนักศึกษาเข้าใหม่ในภาพรวม มีจํานวนที่ลดลงจากจํานวน 8,976 คน ในปี 2548 เหลือเพียง              

4,613 คน ในป ี2551  และในส่วนของจํานวนนักศึกษาคงอยู ่ก็มีจํานวนที่ลดลง จากจํานวน 22,734 คน ในป ี2548 เหลือเพียง 18,273 คน ในปี 2551 รายละเอียดตามแผนภาพแสดง

แนวโน้มจํานวนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

       แผนภาพที่ 1 จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2551               แผนภาพที่ 2 จํานวนนักศึกษาคงอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2551 
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สําหรับในด้านคุณภาพข้อมูลจากผลการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
1
และความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบันการศึกษาที่มีต่อสังคม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์                

ในภาพรวมมีคะแนน 3.90 หรือ ร้อยละ 78.00 ซึ่ง อยู่ในระดับพอใจโดยที่   

1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตในระดับพึงพอใจมาก (4.26 คะแนน) ซึ่งพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงสุด 4.53 คะแนน 

รองลงมาด้านความรู้  ความสามารถทางวิชาการ 4.14  คะแนน และความรู้ความสามารถพื้นฐาน 4.12 คะแนน 

2. ภาพรวมความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคมได้คะแนน 3.54 หรือร้อยละ 70.80 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจ โดยมีความพึงพอใจต่อบทบาทด้าน 

การตอบสนองความต้องการของสังคมในระดับพอใจ (3.66 คะแนน) ส่วนบทบาทด้านการเตือนสติให้สังคมมีความพึงพอใจในระดับพอใจ (3.51คะแนน) สําหรบั

บทบาทด้านการชี้นําสังคมมีความพึงพอใจในระดับพอใจ (3.46 คะแนน) 

      

                                                            
1 ผู้ใช้บัณฑิต หมายรวมถึง  นายจา้ง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวข้องด้วย 
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ตารางแสดงคะแนนและรอ้ยละของความพงึพอใจ 

 

                                                            
2 ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวข้อง จากการประเมินบัณฑิต             

ที่ทํางานด้วยประมาณ 1 ปี โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ด้านของบัณฑิตที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่ ด้านความรู้

ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

สําหรับความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคมใน 3 ด้าน  ได้แก่ บทบาทด้านการเป็น                    

ผู้เตือนสติให้กับสังคม บทบาทด้านการชี้นําสังคม และบทบาทด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในการปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาพื้นฐาน 4 ประการ คือ                  

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจ
2
 คะแนน ร้อยละ 

ภาพรวม   3.90 78.00 

คุณภาพบัณฑติ 4.26 85.20 

• ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 4.12 82.40 

• ความรู้ความสามารถวิชาการ 4.14 82.80 

• คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.53 90.60 

บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม 3.54 70.80 

• บทบาทด้านการเตือนสติให้สังคม 3.51 70.20 

• บทบาทด้านการชีน้ําสังคม 3.46 69.20 

• บทบาทด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม 3.66 73.20 
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2. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เมื่อพิจารณาจากผลงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2548-2551 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของการเพิ่มจํานวนผลงานด้านการวิจัย 

และพัฒนานวัตกรรมในภาพรวม จากเดิมที่มีจํานวน 13 เรื่อง ในปี พ.ศ. 2548  เป็นจํานวน 47 เรื่อง ในปี พ.ศ. 2551 โดยปีที่มีผลงานในด้านการจัดทําวิจัยเพิ่มขึ้นมากที่สุดได้แก ่         

ปี พ.ศ. 2550 กล่าวคือมีจํานวนเท่ากับ 64 เรื่อง รายละเอียดตามแผนภาพแสดงแนวโน้มจํานวนผลงานด้านการวิจัยและพัฒนานวตักรรม ดังต่อไปนี้ 

 

     จํานวนผลงานการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2551    แผนภูมิแสดงผลงานวิจัยที่ได้มีการดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2551 

คณะ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

 

คณะครุศาสตร์ 1 1 5 4 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 1 5 10 7 

คณะวิทยาการจัดการ - 4 14 11 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 9 4 25 13 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 3 7 10 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 1 3 2 

รวมทุกคณะ 13 18 64 47 
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3. ด้านการให้บริการวิชาการ 

เมื่อพิจารณาจากผลงานด้านการให้บริการวิชาการ พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2551 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม        

ในป ีพ.ศ. 2548 จํานวน  3,285 คน  พ.ศ. 2549 จํานวน  3,461 คน  พ.ศ. 2550 จํานวน 4,236 คน  และในปี พ.ศ. 2551 จํานวน 4,533 คน จึงแสดงให้เห็นว่าจํานวนผู้เข้ารับบริการ

วิชาการมีแนวโน้มเพิ่มจํานวนมากขึ้น รายละเอียดดังแผนภาพ      

 

                  จํานวนผู้ได้รับบริการวิชาการระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2551        แผนภูมิจํานวนผู้ได้รับการบริการวิชาการระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2551 

คณะ 
ปี 

 2548 

ปี 

2549 

ปี 

2550 

ปี 

2551 

 

คณะครุศาสตร์ 650 247 1014 1,505 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 790 210 849 185 

คณะวิทยาการจัดการ 173 114 901 763 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 840 30 200 828 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 50 163 102 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 82 200 341 226 

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 490 2,461 618 597 

สํานักศิลปวัฒนธรรม/กองพัฒนานักศึกษา 260 - - - 

ศูนย์ให้บริการการศึกษานอกมหาวิทยาลัย - 149 150 166 

งานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพ - - - 30 

บัณฑิตวิทยาลัย - - - 131 

รวมทุกหน่วยงาน 3,285 3,461 4,236 4,533 
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4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เมื่อพิจารณาจากผลงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม จากรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของ ก.พ.ร.  พบว่าในช่วงปี                 

พ.ศ. 2548 – 2551  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของจํานวนโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพิ่มมากขึ้น  โดยในปี พ.ศ. 2548  มีจํานวนโครงการน้อยสุด 

84 โครงการ แต่ในป ีพ.ศ. 2551  มีจํานวนโครงการเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง  160  โครงการ  รายละเอียดตารางข้อมูลและตามแผนภูมิแสดงแนวโน้ม  ดังต่อไปนี้ 

 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2551    แผนภูมิแนวโน้มของโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะ 
ปี  

2548 

ปี 

 2549 

ปี  

2550 

ปี 

 2551 

คณะครุศาสตร์ - 6 9 7 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 32 27 24 

คณะวิทยาการจัดการ 24 8 31 91 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 23 15 18 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 8 10 10 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 9 9 10 

รวมทุกคณะ 84 86 101 160 

     

     

 

 



 

หน้า 67 

5. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม 

เมื่อพิจารณาจากผลงานด้านการบริหารจัดการในภาพรวมจากรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของ ก.พ.ร. พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2548-2551                      

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของคะแนนผลการปฏิบัติราชการประจําปีลงลด โดยลดลงจากคะแนน 4.4119 ในปี 2548 มาเป็นคะแนน 3.4476 ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นคะแนน      

ที่เพิ่มจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีคะแนนผลการประเมินต่ําสุดคือ 3.1160 รายละเอียดตารางข้อมูลและตามแผนภูมิแสดงแนวโน้ม ดังต่อไปนี้ 

คะแนนจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปีของ ก.พ.ร.  แผนภาพแสดงแนวโน้มของคะแนนผลการปฏิบัติราชการ 

มิต ิ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

 

ประสิทธิผล 4.7037 4.4754 4.0816 3.4320 

คุณภาพ 4.2125 4.1146 2.6666 3.9917 

ประสิทธิภาพ 3.0956 2.96 3.563 3.1000 

การพัฒนาองค์การ 4.476 3.355 3.108 3.3523 

รวมทุกมิติ 4.4119 4.0457 3.1160 3.4476 

 

จากข้อมูลการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2551 ที่ผ่านมา โดยพิจารณาจาก              

พันธกิจหลัก พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของผลการดําเนินงานทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการให้บริการวิชาการ และด้านการส่งเสริมและทํานุบํารุงวัฒนธรรม            

ในปริมาณที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น ในขณะที่มีแนวโน้มของผลการดําเนินงานทางด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการโดยรวมที่ลดต่ําลง 
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นอกจากผลการวิเคราะห์สถานการณ์จากการประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ยังได้จัดให้มีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คณาจารย์และคณะผู้บริหารเมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2552 เพื่อรวบรวม สังเคราะห์ประเด็นความ

คิดเห็น เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบทําการทบทวนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  ผลการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมทั้งคณะผู้บริหารและ

บุคลากรได้นํามาสู่การมีข้อสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์และประเด็นท้าทายในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. การเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

2. การมีข้อกําหนดจากภายนอกและความต้องการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบคุณภาพให้ได้รับการยอมรับด้านการจัดการมาตรฐานตามเกณฑ์ของ              

สกอ., สมศ. และ ก.พ.ร. 

3. การมีนโยบายการปรับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนมีจุดเน้นจากเดิมที่มุ่งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาเป็นการมุ่งเน้นในด้านการ

ให้บริการวิชาการ 

4. การสร้างความชัดเจน และเป็นรูปธรรมของการสืบสานแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การที่ประเทศไทยบรรลุข้อตกลงร่วมการรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาคของกลุ่มประเทศอาเซียนตามข้อตกลงร่วมชะอํา-หัวหิน 

6. ความต้องการ ข้อเรียกร้องให้มีการธํารงเครือข่ายการทํางานแบบร่วมรังสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย 

7. ความต้องการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถเชิงแข่งขันและความร่วมมือของภาคประชาชน องค์กร และวิสาหกิจในชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

8. ความต้องการในการเพิ่ม ต่อยอดคุณค่าของภูมิปัญญาในระดับชุมชนและท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และเจตนารมณ์ในการพระราชทานชื่อราชภัฏ 

9. การขยายตัวของกลุ่มคนที่ดําเนินชีวิตตามแนวทางวัฒนธรรมบริโภคนิยมและการเลียนแบบสังคมต่างประเทศ 

10. ความต้องการในการบูรณาการงานตามภารกิจให้ตอบสนองพื้นที่บริการ 

11. ความต้องการและนโยบายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมให้นักศึกษาผ่านกิจกรรม และวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 

12. การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกมาเป็นฐานในการพัฒนาวิชาการการผลิตและการพัฒนาบัณฑิต 

13. การขยายความรุนแรงเชิงแอบแฝงในด้านการแข่งขันกันของสถาบันอุดมศึกษา ที่ทําให้จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยลดลง 
14. ความต้องการระบบบริหารจัดการที่สอดรับกับหลักธรรมาภิบาลและสร้างขวัญ กําลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

จากประเด็นท้าทาย ดังกล่าวข้างต้นได้นําไปสู่การทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ดังต่อไปนี้ 
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ภาคผนวก  - 4 

ผลการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในปี 2552 
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ผลการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในปี 2552 

วิสัยทัศน์ :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นแหล่งสร้างคนและงานวิชาการที่ได้มาตรฐาน ผสานความเป็นไทยตาม          

แนวพระราชดําริ เพื่อรองรับการพัฒนาภาคกลางของประเทศให้มีขีดความสามารถในการร่วมมือและแข่งขันได้ในอาเซียอาคเนย์  

 

พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  มาตรา 7 

และ 8 ดังนี้ 

- มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์

ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

โดยมีวัตถุประสงค์  ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  

- มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กําหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณคา่ ความสํานกึ และความภูมใิจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ

บริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา

แนวทางเพื่อสง่เสริมใหเ้กดิการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

อนึ่ง เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในด้านภารกิจ หน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์     

ในพระบรมราชูปถัมภ ์มีพันธกิจที่สําคัญในการดําเนินงาน จําแนกได้เป็น 4 ด้าน โดยแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี ้

1. การจัดการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3. การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4. การส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ผนึกพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลื่อนงานวิชาการ 

และบริการหลัก 

การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

สร้างมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูงที่มีการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นแหล่งสร้างคนและงานวิชาการที่ได้มาตรฐาน ผสานความเป็นไทยตามแนว

พระราชดําร ิเพื่อรองรับการพัฒนาภาคกลางของประเทศให้มีขีดความสามารถในการร่วมมือและแข่งขันได้ในเอเซียนอาคเนย์ 

การจัดการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพ 
การส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

 

สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพ

รองรับการพัฒนาท้องถิ่น

การจัดการศึกษา 

และพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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และเพื่อให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้พัฒนาภารกิจอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องตามกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและ

ยุทธศาสตร์การบริหาร ที่มุ่งเน้นการทํางานเชิงระบบอย่างสอดประสานกัน และเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินการ มหาวิทยาลัยจึงมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดําเนินการ

ดังต่อไปนี้     

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

ภายใต้จากกรอบของสถานการณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งกรอบของวิสัยทัศน์ที่ได้ทําการทบทวนให้มีจุดเน้น            

และระบุขอบเขตของความคาดหวังให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น และภายใต้กรอบของภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จึงได้กําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ผ่านการทบทวน สําหรับภาพอนาคตในช่วงป ีพ.ศ. 2553-2556 ไว้ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการได้รับการยอมรับทางด้านวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จําเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างการยอมรับทางด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา

สร้างความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ รวมทั้งเน้นความเข้มแข็งทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาสังคม  โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการหรือวิชาชีพ 

แก่สังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งสู่ความทันสมัย             

และการพัฒนาศักยภาพ (Capability) ให้สามารถแข่งขันในเชิงวิชาการในระดับประเทศ และระดับสากลได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อีกทั้งยังสามารถเป็นกลไกผลักดันให้

มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนําอื่นได้  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการผลิตและสร้างบัณฑิตที่มีศักยภภาพรองรับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในบางสาขาวิชา ที่สอดรับความต้องการในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นในปัจจุบัน ตลอดจนมุ่งสร้างศักยภาพของบัณฑิตที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมโดย

บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคมได ้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามภารกิจ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 

8(4) โดยกําหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น และถือเป็น

ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม           
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และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

ในพื้นที่ องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ ส่งเสริมประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชีวิตความ

เป็นอยู่ของสมาชิกชุมชน โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ บนหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสําคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนและประชาสังคมต่อไป 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผนึกพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลื่อนงานวิชาการและบริการ 

การพัฒนาและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่างได้มุ่งเน้นและให้ความสําคัญในการพัฒนา 2 มิติ กล่าวคือ การพัฒนา

จากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการพัฒนาจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการสร้างความพร้อมให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ร่วมกันส่งเสริม ขับเคลื่อน งานวิชาการ

และบริการ และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และตระหนักในเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้มีการดําเนินงานในลักษณะของเครือข่าย ให้กลุ่มสมาชิกเข้ามา             

มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมการดําเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

หรือราชการระบบเปิดเกิดผลเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทุกส่วนราชการจะต้องปรับระบบการบริหารงานให้เป็นระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และฝังราก

เป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของส่วนราชการ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน กระบวนทัศน์ของคนในหน่วยงานให้สามารถทํางานร่วมกับในลักษณะหุ้นส่วน มีการทํางานในลักษณะ

เครือข่าย มีการออกกฎเกณฑ์และแนวทางการทํางานที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย                   

เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และเร่งสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลื่อน สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยน สร้างสรรค์ งานวิชาการและบริการ อย่าง

ต่อเนื่อง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  การที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการพัฒนาภารกิจอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องตามกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การบริหารที่มุ่งเน้นสู่การเป็น

องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตลอดจนมีการทํางานเชิงระบบ   อย่างสอดประสานกัน เพื่อเป็นกลไก

ในขับเคลื่อนแนวทาง การบริหารและการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย และบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนด มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงาน มีระบบนโยบายการบริหาร     

ผลการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารงานบุคคลโดยมุ่งเน้นหลักสมรรถนะ (Competency) มีระบบบริหารที่ดี ตามหลักธรรมาธิบาล มีฐานการเงินที่เข้มแข็งในระยะยาว มีระบบ

งบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
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สรุปสาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการได้รับการยอมรับทางด้านวชิาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง ข้อที่ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 ข้อที่ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ,13 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้ประชาชน องค์กรภายนอกเชื่อมั่นยอมรับผลงานทางวิชาการ

ของคณาจารย์และมหาวิทยาลัย 
1. เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศมีกําลังคนที่มีคุณภาพตรงตาม

ความต้องการ 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก 1. จํานวนรายได้เพื่อการพัฒนาวิชาการจากองค์กรภายนอกที่เพิ่มขึ้น 
2. จํานวนผลงานทางวิชาการที่เผยแพร ่หรือได้รับการรับรองและนําไปใช้
ประโยชน์ 

3. จํานวนข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนา สร้าง
ผลงานทางวิชาการ 

4. จํานวนหน่วยงานที่ขอรับบริการทางวิชาการ 

1. ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการรับ 
2. ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขาที่เรียน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อผูส้ําเร็จการศกึษา 
4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําศึกษาต่อ หรือประกอบ

อาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการแสวงหาพันธมิตรร่วมพัฒนาและสนับสนุนงานด้านการ
พัฒนางานวิชาการ 

2. วางแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการ
ดําเนินการตามแผนทั้งระบบ 

3. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนางานวิชาการ 

4. เร่งประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและ
ผลงานทางวิชาการ 

5. พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย และชุมชน ท้องถิ่น  

1. เพิ่มหลักสูตรที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของคณะ และตรงความต้องการ
ของผู้เรียน ท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมจัดทําแผนพัฒนาการสื่อสารการตลาด (IMC) การจัดการ
ความสัมพันธ์กับผูร้ับบริการ (CRM) และดําเนินการตามแผนแบบ
บูรณาการ 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่เน้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ 

4. พัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม ปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นไทย          
การมีสํานึกรักทอ้งถิ่นและมีคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน 

5. เพิ่มอิสระ เสริมพลัง และพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะ หน่วยงาน      
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 

6. สร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตลอดทั้งห่วงโซ่
คุณค่าของระบบการเรียนการสอน  
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สรุปสาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

บูรณาการพันธกจิของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 

ผนึกพลังเครือข่ายร่วมรังสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ

ขับเคลื่อนงานวิชาการและบริการ 

ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง ข้อที ่1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13 ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น มีศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เผชิญ

จากผลการบูรณาการภารกิจร่วมกันของคณะ สํานัก และหลักสูตร 

เพื่อประสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลื่อนงาน

วิชาการและบริการ 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก 1. จํานวนผลงานเชิงบูรณาการตามพันธกิจของคณะ สํานัก หลักสูตรที่

ดําเนินได้แล้วเสร็จ 

2. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ จากชุมชน ท้องถิ่นที่นําความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

3. ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ

วิชาชีพต่อประโยชน์จากการให้บริการ 

1. จํานวนโครงการวิจัยและบริการวิชาการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอื่นๆ ที่ VRU เป็นผูน้ํา 

2. จํานวนโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อร่วม

พัฒนาระบบการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ 1.  ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการ

งานตามพันธกิจทั้งในส่วนของประเด็นที่เป็นจุดเน้นและเขตพื้นที่ 

2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมรังสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถเชิงแข่งขันให้ชุมชน ท้องถิ่น 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

จากการปฏิบัติงานในภาคสนาม 

4.  พัฒนาคุณภาพระบบงานการให้บริการวิชาการและศูนย์การเรียนรู้ 

แนวพระราชดําริ 

5. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพของศูนย์บริการวิชาการของ

ศาสตร์ที่มีความพร้อมภายในมหาวิทยาลัย 

1. สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการ

เรียนการสอน  การวิ จัยและการบริการวิชาการร่วมระหว่าง

คณาจารย ์มหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละกลุ่มสาขา 

2. ประสาน สนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

มีเวที หรือพื้นที่ร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือ

เผยแพร่ผลงาน  

3. ประสาน สนับสนุนการระดมทุน การจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการพัฒนา

งานทางวิชาการ 

4. พัฒนาสถาบันสู่สากลและสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ

สถาบันอุดมศึกษาในเขตภูมิภาคอาเซียน 
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สรุปสาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

สร้างมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ ที่ตอบสนอง ข้อที ่2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13,14 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านการเป็นองคก์รสมรรถนะสูงและมีระบบบริหารจัดการที่ด ี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก 1. มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.ร. และสมศ. ในระดับด ี

2. ผูร้ับบริการ มีความพึงพอใจ เชื่อมั่นยอมรับต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

3. อัตราการขยายปริมาณของเงินกองทุน 

กลยุทธ์ 1. เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ., ก.พ.ร. และ กพอ. 

2. วางระบบ ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะและสร้างแรงจูงใจในการทํางานของทรัพยากรบุคคลภายในมหาวิทยาลัยทุกกลุม่ 

3. พัฒนาระบบ กระบวนงาน รวมทั้งข้อบังคับระเบียบกฎหมายให้เอื้อต่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการพัฒนาเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

4. พัฒนา ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. เสริมสร้างความมั่นคงของเงินกองทุนและเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย 

 

 


