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คานา
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13
บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของ
แนวทางในการปฏิบัติราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.
2555-2558 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 นอกจากนี้มาตรา 14 และมาตรา 16 ของพระ
ราชกฤษฎีกา กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
พร้อมทั้งได้กาหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุ
สาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้วจึงดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง งบประมาณการรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
พร้อมทั้งมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ Corporate KPI เพื่อวัดความสาเร็จลุล่วงของพันธกิจทั้งหมดของ
มหาวิ ท ยาลั ย และผลั ก ดั น ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ก าหนดไว้ ว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้
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บทที่ 1
ที่มาและความสาคัญฯ และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
(ตั้งแต่ พ.ศ.2543 - 2560)
ในบทนี้จะแบ่งกล่าวเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ สระแก้ว และ
ผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ.2543 - 2560)
ส่วนที่ 2 : ความสาคัญและขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 1 : ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว และ
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ.2543 - 2560)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ สระแก้ ว เกิ ด ขึ้ น จากความต้ อ งการ
ของประชาชนในจังหวัดสระแก้วที่มองเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ในจังหวัดสระแก้วในด้านการศึกษา ตลอดจนพัฒนาชุมชน ซึ่งได้เริ่มเปิดบริการให้การศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542
ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ยังคงมีสถานะเป็นสถาบันราชภัฏ และใช้ชื่อว่า สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ต่อ มาจั ง หวัด สระแก้ ว ได้ พิจ ารณาเห็ น ศั ก ยภาพของมหาวิ ทยาลั ยที่ ส ามารถช่ ว ยพัฒ นาชุ ม ชน และ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่นได้ จึงมีการจัดสรรที่ดินจานวน 822 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเบื้องต้นในระหว่างที่มหาวิทยาลัย
กาลังดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ได้มีดาเนินการเช่าสถานที่ของโรงเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว สาหรับบริการ
จัดการศึกษาให้กับประชาชนเฉพาะภาคเสาร์-อาทิตย์ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อปวงชน และในขณะนั้นมีอาจารย์
ปรี ช า เผื อกคเชน เป็ นผู้ อานวยการศูน ย์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนจานวน 2 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
ปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยได้สร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายนักศึกษามาเรียนที่ศูนย์การศึกษา
สระแก้ว โดยในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธานในพิธี
เปิดปูายสถาบันอย่างเป็นทางการ
ปี พ.ศ. 2549 กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ ว นท้องถิ่น ได้จัดทาโครงการความร่ว มมือกับมหาวิทยาลั ย
เพื่อเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งทา
การเปิดเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์ กศ.ปช. จานวน 2 หมู่
ปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้งดรับนักศึกษา เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ
ให้พร้อมต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
.
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ปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้ยุติการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และได้ย้าย
นักศึกษาที่ไม่สาเร็จ มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งดูแล
จนนักศึกษาคนสุดท้ายสาเร็จการศึกษา แต่ยังคงจัดให้บริการทางวิชาการ และจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ให้กับจังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2558 – ปั จ จุ บั น ในการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ง ที่ 2/2558 เมื่อ วัน พฤหั ส บดี ที่ 5
กุมภาพันธ์ 2558 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 5.2 การพิจารณาดาเนินการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว และมีมติให้ทาการเปิดการเรียนการสอน ใน
ปี พ.ศ. 2558 และให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ซึ่งเปิดสอน
ทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ และหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ แขนงวิช า
เทคโนโลยีการผลิตพืช และแขนงวิชาสัตวศาสตร์ โดยดาเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
(เสาร์-อาทิตย์) พร้อมทั้งดาเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยรอบและสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 : ความสาคัญและขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการ สระแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยฉบับนี้เป็นการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (2560 - 2564) ดังนั้นจึงให้ความสาคัญต่อแผน / กิจกรรม/โครงการที่ มีความจาเป็น
เร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดาเนินการอาจส่งผลกระทบต่อความมั่งคงของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น
การเพิ่ ม ยอดจ านวนนั ก ศึ ก ษา การรั ก ษาจ านวนนั ก ศึ ก ษา ตลอดจนการใช้ จ่ า ยงบประมาณอย่ า งรั ด กุ ม และ
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้ มค่า และประโยชน์สู งสุดในทุกภารกิจ ตามเปูาหมายของแผน
กลยุทธ์และความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
สาหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติ การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่วน
ดังนี้ ส่วนที่ 2.1
โครงสร้างการบริหารองค์กร
ส่วนที่ 2.2
นโยบาย/แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมเปูาหมายสาคัญในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 2.3
ขั้นตอนและวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2.1 โครงสร้างการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

งานวางแผนและพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนงานและงบประมาณ
 งานติดตามและประเมินผล
 งานบริหารความเสี่ยง
 งานบริหารโครงการ/กิจกรรม
 แผนพัฒนาบุคลากร
 การเงิน
 การบัญชี
 งานพัสดุงานการเจ้าหน้าที่
 งานสารสนเทศและเอกสารการพิมพ์
 งานจัดเก็บข้อมูล
 งานธุรการและสารบรรณ

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

งานบริการวิชาการและวิจัย
 วิจัยและพัฒนา
 พัฒนาระบบและสนับสนุนโครงการบริการ
วิชาการ
 งานหลักสูตร
 ทะเบียนและประเมินผล
 การจัดการเรียนการสอน
 ประกันคุณภาพการศึกษา
 สหกิจศึกษา
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ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการการศึกษา

งานกิจการนักศึกษา
 วินัย คุณธรรม และจริยธรรม
 ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
 กองทุนเพื่อการศึกษา
 แนะแนว
 งานวิเทศสัมพันธ์
 สวัสดิการและสุขภาพพลานามัย
 กิจกรรมสโมสร กิจกรรมนักศึกษาและ
ชมรมนักศึกษา
 กีฬาและนันทนาการ
 ศิษย์เก่าและชุมชน
 งานประชาสัมพันธ์

งานอาคารสถานที่
 แผนผังพัฒนากายภาพ
 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 งานประชุม
 ศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
 ห้องปฏิบัติการ (Lab boy)

2.2 นโยบาย/แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมเป้าหมายสาคัญในแผนปฏิบัติ การประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์
2558 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 5.2 การพิจารณาดาเนินการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว และมีมติให้ทาการเปิดการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2558
และให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด มหาวิ ท ยาลั ย
จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แต่ประกอบด้วย ณ ขณะนั้นมหาวิทยาลัยขาดความพร้อมทั้งทาง
ด้านบุคลากร และมหาวิทยาลัยยังมิได้กาหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน จึงมีการชะลอการจัดทา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปพรางก่อน
ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2559 – 2560 คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา และผู้ตรวจประกันคุณภาพได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบความพร้อมของการเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งคณะกรรมการและผู้ตรวจประกัน
คุณภาพ มีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยยังมิได้จัดทาแผนการดาเนินงานรวมถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง
ในระยะสั้น และระยะยาว จึงไม่สามารถมองเห็นเปูาหมาย และภารกิจของหมาวิทยาลัยที่ชัดเจนว่าจะดาเนินงาน
ไปทิศทางใด
มหาวิท ยาลั ย ได้เ ล็ ง เห็ น ความส าคัญจากเหตุผ ลข้ า งต้ น จึ งได้มี การจัด ทาแผนการด าเนินงานรวมถึ ง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเริ่มจัดทาแผนระยะสั้น ( 1 ปี) คือ แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ และการ
จัดทาแผนระยะยาว ( 5 ปี) คือ แผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยแผนระยะสั้น แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ
2.2.1 นโยบาย / แนวทางการพัฒนาทั่วไป
เน้ น การดาเนิ น งานตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลั ย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
การด าเนิ น งานตามมติ / ข้ อ เสนอแนะ ของคณะกรรมการประจ าสภามหาวิ ท ยาลั ย และการด าเนิ น งาน
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินเกณฑ์คุณภาพ
2.2.2 นโยบาย / แนวทางการพัฒนาที่เป็นจุดเน้น / เร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มุ่งเน้นการดาเนินงานเพื่อแก้ไขจุดอ่อน ความเสี่ยง / ความท้าทายที่เป็นวิกฤตที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อ การบริ ห าร / ความอยู่ ร อดของมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนน าจุ ด แข็ งและโอกาสค้ น พบ มาก าหนดแนวทาง
การพั ฒ นาเชิ ง รุ ก ที่ ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การ โดยจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ เพื่ อ หวั ง ผลสั ม ฤทธิ์ ภ ายในปี ง บประมาณ
ซึง่ จะนาไปสู่ความยั่งยืน และการบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
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2.3 ขั้นตอนและวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขั้นตอนและวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้นั้น แบ่งเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะแรก เป็นการระดมสมองแบบจากบนลงล่าง (Top-down) โดยเริ่มจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกัน
กาหนด Corporate KPI เพื่อวัดความสาเร็จลุล่วงของพันธกิจทั้งหมดของมหาวิทยาลัย พร้อมกาหนดสาระสาคัญ
ของแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งการทบทวนพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ และถ่ายทอดประเด็น
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้หน่วยงานรับทราบ และระยะที่สอง เป็นการระดมสมองแบบจากล่างขึ้นบน (Bottom-up)
โดยรับฟังและเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการประชุมระดมสมองบุคลากรของหน่วยงานตนเอง
เพื่อร่วมกันประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน (SWOT) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้
ยังได้ระดมสรรพกาลังจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การมีส่วนร่วมมีความครอบคลุม จึงมีการสอบถามความคิดเห็น
จากนักศึกษา การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย/สถานประกอบการ
ที่มีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลั ย รวมทั้งข้อคิด ความเห็น ข้อเสนอแนะ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดโครงการ /กิจกรรม จึงอาจกล่าวได้ว่าแผนที่จะนาไปปฏิบัติ
อาจเป็นกรอบทิศทางในการผลักดันให้การดาเนินงานได้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
การประเมินสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
การประเมิน สภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัยในบทนี้ เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis & TOWS Matrix
พิจ ารณาร่ว มกับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ย วข้อง ด้วยกระบวนการมีส่ วนร่ว มของหน่ว ยงานภายในมหาวิทยาลั ย
รวมทั้งพิจารณาทบทวน SWOT จากการประเมินสภาพแวดล้อมตามแผลกลยุทธ์ ระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2560 2564) ซึ่งสามารถสรุ ป ผลการประเมิน สภาพแวดล้ อมที่เป็ นจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) จาแนกตามพันธกิจได้ ดังนี้
หัวข้อ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

จุดแข็ง
(Strength)
S1. บัณฑิตได้รับการ
ยอมรับว่ามีความขยัน
ขันแข็ง อดทน
สู้งาน
S2. มีความร่วมมือกับ
สถานที่ราชการ สถาน
ประกอบการในชุมชน
และท้องถิ่น

จุดอ่อน
(Weakness)
W1. บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถในเชิงวิชาการและ
ด้านภาษาต่างประเทศในระดับ
ปานกลางและน้อยตามทัศนคติ
ของบุคคลภายนอก
W2. บัณฑิตสาเร็จการศึกษาไม่
ตรงตามระยะเวลาของหลักสูตร

โอกาส
(Opportunities)
O1. คู่แข่งทางการศึกษาเป็น
แรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

ภัยคุกคาม
(Threats)
T1. สถาบันอุดมศึกษา/สถาบัน
เฉพาะทางของภาคเอกชนมีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

O2. สถานที่ตั้งเหมาะสม กับ
สภาพแวดล้อมด้วยแหล่ง
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

T2. เจตคติต่ออาชีพการเกษตร
เป็นภาพลบ

W3. นักศึกษาใหม่และนักศึกษา
ปัจจุบันมีจานวนน้อยและมีพื้น
ฐานความรู้ค่อนข้างน้อย

O3. นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ที่มุ่งยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เป็นโอกาส
ในการจัดการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว
O4. การเปิดเสรีการค้า การ
บริการและการลงทุน เกิดการ
เคลื่อนย้ายสินค้า และเงินทุน
จากต่างประเทศมากขึ้น เป็น
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และคุณภาพ
บัณฑิต / มาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้มีทักษะและ
ความสามารถที่หลากหลาย ใน
ด้านเทคโนโลยี ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ การบริการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
การบริการทางการแพทย์

T3. ค่านิยมของสังคมต่อคุณภาพ
บัณฑิต

W4. นักศึกษามีความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลัยน้อย
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T4. นโยบายด้านการศึกษาของ
ประเทศไม่มีความชัดเจนและขาด
ความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การแข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

หัวข้อ

จุดแข็ง
(Strength)

กระบวนการ S1. มีการเรียนการ
ภายใน
สอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็น
สาคัญเช่น หลักสูตร
กาหนดให้ทา Case
Study ฝึกปฏิบัติการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา
การลงพื้นที่จริง

จุดอ่อน
(Weakness)

W1. ขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและ
งานวิจัยเช่น ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ห้องปฏิบัติการเฉพาะศาสตร์

S2. การบริหารจัดการ
ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ระบบบริหารจัดการที่
เน้นการมีส่วนร่วมและ
เน้นการทางานเป็นทีม

โอกาส
(Opportunities)
O5. การนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมาสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
O1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจทาให้เกิดความ
ต้องการกาลังคนที่มีความรู้
ความสามารถ เป็นโอกาสใน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ภาคการศึกษาและฝึกอบรม ใน
การจัดหลักสูตรรูปแบบต่างๆ
เพื่อเพิ่ม/ต่อยอดความรู้ รวมถึง
การขยายฐานกลุ่มนักศึกษา /
ผู้เรียน ไปยังกลุ่มเปูาหมายใหม่
และกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ
O2. เป็นแหล่งให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

ภัยคุกคาม
(Threats)

T1. การก้าวไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลเช่น
เศรษฐกิจ 4.0 การศึกษา 4.0

W2. ข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติมีน้อย รวมถึง
ความสัมพันธ์และกิจกรรมกับ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
S3. มีการจัดสรรเครื่อง W3. หลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่อ O3. การตื่นตัวต่อกระแสการ
คอมพิวเตอร์
ความต้องการของตลาดยังมีไม่
ดูแลสุขภาพ ทาให้เกิดความ
,notebook ,
มาก
ต้องการการศึกษาในศาสตร์ที่
Hardware, Software
เกี่ยวข้อง
ที่ทันสมัย และเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน

T2. การแก้ปัญหาภาครัฐต่ออาชีพ
เกษตรยังไม่ประสบความสาเร็จ

S4. มีการบูรณการสื่อ
หลักและสื่อเสริมใน
การจัดการเรียนการ
สอน

W4. ขาดกลไกผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาคณาจารย์สู่ระดับสากล

O4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมทาให้มีโอกาส
ในการทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น

T4. ขั้นตอนดาเนินงานมากเกินไป
รวมถึงมีเอกสารกากับการ
ปฏิบัติงานที่มากเกินความจาเป็น
และวิธีการปฏิบัติงานบางอย่างไม่
เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานที่
เปลี่ยนแปลงไป

S5. มีช่องทางสาหรับ
การเผยแพร่ความรู้
และกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่
หลากหลาย

W5. การบูรณการด้านการเรียน
การสอนเข้ากับการวิจัย และการ
บริการวิชาการแก่สังคมยังมีไม่
มาก

O5. การใช้ชุมชน ท้องถิ่นเป็น
ฐานการเรียนรู้ การพัฒนา การ
อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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T3. ค่านิยมการเลียนแบบ
วัฒนธรรมต่างชาติในกลุ่มเยาวชน
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย การ
รับประทานอาหาร ภาษา การ
สื่อสาร

หัวข้อ

จุดอ่อน
(Weakness)
W6. ระบบการติดตามนักศึกษา
ให้ดาเนินกิจกรรมด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาตามช่วงเวลาที่
กาหนดในปฏิทินการศึกษายังไม่
ชัดเจน
W7. สาธารณูปโภคยังไม่ดี ไม่
เพียงพอ และเป็นปัญหา เช่น
กระแสไฟฟูาดับบ่อย น้าไม่ไหล
อาคารสถานที่ไม่สะอาดเท่าที่ควร
ระบบบาบัดน้าเสียไม่มี
ประสิทธิภาพ ที่จอดรถไม่
เพียงพอ
บุคลากรและ S1. คณาจารย์มีคุณวุฒิ W1. อาจารย์และบุคลากรสาย
ความรู้
และความรู้
สนับสนุนขาดการพัฒนางานอย่าง
ความสามารถด้านการ ต่อเนื่องและไม่สม่าเสมอในการมุ่ง
วิชาการและการวิจัย
สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ/การ
เป็นอย่างดี
วิจัย และบริการ ตามลาดับ

การเงิน

จุดแข็ง
(Strength)

S1. การมีกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษาทาให้มี
คนเข้าสู่ระบบ
การศึกษามากขึ้น

W2. สัดส่วนอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ในบางสาขายังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ขั้นต่าของ สกอ.
W3. คณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในภาษาต่างประเทศยัง
มีจานวนไม่มาก
W1. การสนับสนุนงบประมาณ
การดาเนินงานและทรัพยากรจาก
มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องและไม่เพียงพอที่จะ
พัฒนางานใหม่
W2. มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถ
หารายได้จากการบริการของ
หน่วยงานภายในได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเพียงพอ

W3. มีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดหา
ครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
ทดแทนของเดิมรวมถึงค่า
บารุงรักษา
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โอกาส
(Opportunities)
O6. มาตรการส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงาน เป็นโอกาสใน
การจัดทา Green Zone

ภัยคุกคาม
(Threats)

O7. การคมนาคมสะดวกและ
พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจที่เอื้อต่อการขยายตัว
ของมหาวิทยาลัย

O1. มีโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์และ
บุคลากรให้สูงขึ้นในระดับ
นานาชาติจากการเปิด
ประชาคมอาเซียน

T1. การแข่งขันของตลาดแรงงาน
ในเรื่องการให้ค่าตอบแทน และ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นสิ่งดึงดูด
คนดีคนเก่งไปออกไปจาก
มหาวิทยาลัย

O1. การได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามนโยบายของ
รัฐบาล

T1. ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทา
ให้การลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาน้อยลง

O2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สังคม ICTและการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้มี
ความต้องการกาลังคนที่มี
ความรู้ความสามารถ เป็น
โอกาสในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา
และฝึกอบรม ในการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม/ต่อ
ยอดความรู้
O3. แนวคิดทางการตลาด
สมัยใหม่ ทาให้สามารถแสวงหา
รายได้จากตลาดใหม่ๆ และ
ลูกค้ากลุ่มต่างๆ

T2. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ในการทาวิจัยต่อการยอมรับของ
หน่วยงานภายนอกยังน้อย ซึ่ง
ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณใน
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวข้อ

จุดแข็ง
(Strength)

จุดอ่อน
(Weakness)

โอกาส
(Opportunities)
O4. หน่วยงานภายนอกมองหา
สถาบันการศึกษาที่จะทาความ
ตกลง/ความร่วมมือทาง
วิชาการ/ให้บริการทาง
การศึกษา(ฝึกอบรม/วิจัย/จัด
สอบ/อื่นๆ) เป็นโอกาสการเพิ่ม
รายได้ให้มหาวิทยาลัย
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ภัยคุกคาม
(Threats)

บทที่ 3
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว พ.ศ.2561
จากผลการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ในบทที่ 2 พบว่า จากสภาพแวดล้อมภายนอก
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ด้วยขีดสมรรถนะจากการประเมินตนเองด้วยการพิจารณาจากผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในที่มีทั้งจุดแข็ง
(Strength) และจุ ดอ่ อน (Weakness) ในแต่ล ะด้ า นที่ ค้น พบน าไปสู่ ก ารวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ แผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยรวมถึงการกาหนดเปูาหมายความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ตลอดจนกลยุทธ์ กิจกรรม /
โครงการยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันเปูาหมายสาคัญให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ และ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
3.2 อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
3.3 เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
3.5 พันธกิจ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปั ญญาของท้องถิ่น สร้ างสรรค์ศิล ปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้
มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจในคุณ ค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒ นธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม
5. ประสานความร่ ว มมือ และช่ว ยเหลื อเกื้ อกูล กันระหว่า งมหาวิทยาลั ย ชุม ชน องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีส มัยใหม่ให้ เหมาะสมกั บ
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
7. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.6 เป้าประสงค์
1. บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน มี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ และการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ศั ก ยภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถด ารงชี วิ ต โดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิตและผู้มีส่วนได้เสีย มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อ สังคมโดยรวมรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและ
เป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
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3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
3. ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒ นางานพันธกิจสั มพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
3.8 ค่านิยมหลัก
“VALAYA”
V ::
A ::
L ::
A ::
Y ::
A ::

Visionary
Activeness
Like to learn
Adaptive
Yields
Acceptance and Friendliness

เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
สนใจใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
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3.9 ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
กับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี และ ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565)
1. รอยต่อกับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการ
อาชีวศึกษา
2. การแก้ปัญหาอุดมศึกษา
ในปัจจุบัน

3. ธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา

4. บทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559)

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปทุมธานี

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สระแก้ว

นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
นวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
และนวัตกรรมเพื่อ
ต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา ยุทธศาสตร์ 3 การ
งานพันธกิจสัมพันธ์ และ
พัฒนางานพันธกิจ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ สัมพันธ์ และถ่ายทอด
อันเนื่องมาจาก
เผยแพร่โครงการ อัน
พระราชดาริ
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
นโยบายข้อ 1 ยกระดับคุณภาพ ยุทธศาสตร์ 1 การผลิต
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิต
มาตรฐานการจัดการศึกษาตาม บัณฑิตโดยกระบวนการ
บัณฑิตโดยกระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) (Productive
สร้างเครือข่ายความ
Learning) สร้าง
ร่วมมือตามรูปแบบประชา เครือข่ายความร่วมมือ
รัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย ตามรูปแบบประชารัฐ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย
พอเพียง
ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายข้อ 4 พัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง
นโยบายข้อ 5 พัฒนาการ
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา ยุทธศาสตร์ 5 การ
บริหารจัดการภายใน
ระบบการบริหารจัดการที่ พัฒนาระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัย
เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
จัดการที่เป็นเลิศมีธรร
มาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 1 เปลี่ยนระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
การนาองค์กรให้ขับเคลื่อน
ระบบการบริหารจัดการที่ พัฒนาระบบการบริหาร
อุดมศึกษาแบบองค์รวม
เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
จัดการที่เป็นเลิศมีธรร
มาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด

นโยบายข้อ 3 พัฒนาและผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถมีอัตลักษณ์
เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ
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ยุทธศาสตร์ 1 การผลิต
บัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชา

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิต
บัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive
Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ

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

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559)

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปทุมธานี
รัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

5. การพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษา
6. การเงินในอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย์
ยุทธศาสตร์ 4 ปฏิรูปการ
บริหารการเงินอุดมศึกษา
เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ

7. เครือข่ายอุดมศึกษา
8. การพัฒนาอุดมศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
9. โครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้
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แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สระแก้ว
ตามรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย
ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรร
มาภิบาล

3.10 ความเชื่อมโยงของโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปทุมธานี และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
นโยบายสภาข้อ1

นโยบายสภาข้อ 2

นโยบายสภาข้อ 3

นโยบายสภาข้อ 4

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ

สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้
มีความรู้ความสามารถมีอัต
ลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่
4

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่ 5

การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิน่ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การวิจัยและ
นวัตกรรมเพือ่
ตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น

การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด
เผยแพร่โครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์ สร้างจิตสานึกทาง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็น
เลิศมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศูนย์ฯ
สระแก้ว 1
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพือ่ พัฒนา
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ
สระแก้ว 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ
สระแก้ว 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ สระแก้ว
4

ประเด็นยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ
สระแก้ว 5

การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่
ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรม
การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรกั ษ์
ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมี
ธรรมาภิบาล
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3.11 แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน เพือ่ พัฒนาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพ

ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 อาจารย์มีคณ
ุ วุฒิตามเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพ

ถ่ายทอดความรูต้ รงตาม

หน่วยงาน
ภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

 นักวิจัยมีทนุ สนับสนุนการวิจัยและผลิตงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
 มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ และนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปญ
ั หาชุมชนท้องถิน่

ถ่ายทอดความรูต้ รงกลุ่มเปูาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทาง
วัฒนธรรมการเรียนรู้

การให้บริการวิชาการด้านต่างๆที่สามารถนาไปใช้
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล

 งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
 งานบริการวิชาการทีเ่ สริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดาริ

มีการบริหารจัดการภายในคณะตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

การให้ขอ้ มูลข่าวสาร

ถ่ายทอดความรูด้ ้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ความต้องการของผูเ้ รียน
ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย

การพัฒนาความรู้

การประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ

พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

อานวยความสะดวก
ในการรับบริการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

งานบริหารทั่วไป
การจัดการเกษตร
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3.12 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการทางานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
กลยุทธ์
2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
เป้าประสงค์ ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์
3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
3.4 พัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการเรี ยนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ บัณฑิตและผู้มีส่วนได้เสีย มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อ สังคมโดยรวมรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้ องถิ่นและระดับ
นานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและ
เป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทางานในมหาวิทยาลัย พัฒนา ขีดสมรรถนะของทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบั ติการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุน การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
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3.13 แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2561 ตามตัวชี้วัดเป้าปะสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
หน่วยวัด จานวน
1. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ร้อยละ
90 1. พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการที่ ร้อยละ
10 learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการทางานสู่ประชาคม
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
อาเซียน+3+I
3. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการ
ผลงาน
1
เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กาหนด
4. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ร้อยละ
80
2. โครงการเตรียมความพร้อมของ
ก่อนเข้าศึกษา
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
5. ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มี
ร้อยละ
80
3. โครงการส่งเสริม และสนับสนุน
ความพร้อมในการทางานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I ดาเนินการบรรลุ
พัฒนานักศึกษาให้มี ความพร้อม ใน
สาเร็จตามบ่งชี้ของโครงการ
การทางานสู่ประชาคม อาเซียน+3 +I1
6. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม กระบวนการ
ร้อยละ
20
4. โครงการพัฒนากิจกรรม
เรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชนต่อจานวนนักศึกษา
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่าน
ทั้งหมด
การทางานร่วมกับชุมชน
7. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา
คะแนน
≥4.51 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
5. โครงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้
ด้านภาษาสากล
8. จานวนนักศึกษาที่ เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา
คน
100 สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
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เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
หน่วยวัด จานวน
1. จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี
บาท/คน/ปี 60,000 1. จัดหา สนับสนุนงบประมาณทุน 1. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการ
วิจัย
สร้างผลงานวิจัย
2. จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
บทความ
1
TCIและ Scorpus
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่ มขึ้น
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
หน่วยวัด จานวน
1. จานวนพื้นที่เปูาหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
พื้นที่
1
1. สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
1. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
จากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกัน ปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้
2. ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
ระดับ
1
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่าง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ยั่งยืน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เปูาหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของ
ร้อยละ
80 2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตาม 2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิมพระ
แนวพระราชดาริหลักปรัชญาของ
พระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์ พอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิมพระเกียรติ ฯ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุ
พระบรมวงศานุวงศ์
วงศ์
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้เสีย มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อ สังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
หน่วยวัด จานวน
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุง
ระดับ
5
1. บริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา 2. โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง ศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมไทย
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
หน่วยวัด จานวน
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กาหนด
ร้อยละ
90 1. ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ
1. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนา เป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้าง มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความ
ธรรมาภิบาล และ เป็นมหาวิทยาลัย โปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ
ที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้
มาตรฐานสากล
2.ร้อยละของผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
ร้อยละ
3
2. โครงการ จัดการมาตรฐาน
และมหาวิทยาลัยภายในตามเกณฑ์ สกอ. เพิ่มขึ้น
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสู่ความเป็นเลิศ
3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม
ร้อยละ
100
3. โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
4. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
อันดับที่
200 2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
4. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะการ มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
อนามัยสุขาภิบาลและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
หน่วยวัด จานวน
5. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
คะแนน
≥3.51 3. จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
5. โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวกและบริการขั้น
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
เรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย
สารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก การวิจัย การบริการวิชาการ
6. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนา
คะแนน
≥3.51 และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
6. โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi
และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการ
Semi residential University
residential University
เป็น Semi residential University

3.14 กลยุทธ์ โครงการหลัก โครงการย่อยปี 2561 ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กลยุทธ์

โครงการ

1. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เชิง 1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive learning) เพื่อ ผลิตภาพ (Productive learning)
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทา
งานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
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เป้าหมาย
หน่วยวัด จานวน
ร้อยละ
90

โครงการ
1.โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
2.โครงการพัฒนาด้านทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
3. โครงการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะ นักศึกษาตาม
แนวพระราชดาริ
4.โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาภายในเพื่อสานสัมพันธ์
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯสระแก้ว
5. เจ้าฟูาเกมส์
7. โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร
8. โครงการส่งเสริมการอ่านสานสู่ฝัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กลยุทธ์

โครงการ

2. โครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
3. โครงการส่งเสริม และสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มี ความพร้อม ในการ
ทางานสู่ประชาคม อาเซียน+3 +I1
4. โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชน

ตัวชี้วัด

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา ในสถานประกอบการที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
3. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. กาหนด
4. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
เข้าศึกษา
5. ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามบ่งชี้ของโครงการ
6. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชนต่อจานวนนักศึกษา
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เป้าหมาย
หน่วยวัด จานวน

โครงการ
9. โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
สระแก้ว ประจาปีการศึกษา 2561
10. โครงกิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรทาง
การศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
11. โครงการสืบทอดประเพณี รดน้าขอพรผู้ใหญ่สาน
สายใยสัมพันธ์
12. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
13. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ร้อยละ

10

ผลงาน

1

14. โครงการสร้างความมั่นใจสู้รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

ร้อยละ

80

15. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา

ร้อยละ

80

16. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านกัมพูชา สาหรับ
บุคลากรและนักศึกษา
17. โครงการสืบสานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย กัมพูชา

ร้อยละ

20

18. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
19. โครงการวันอาสาฬบูชาวัน เข้าพรรษา ถวายตนเป็น
พุทธมามกะ
20. งานกาชาด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยวัด จานวน

โครงการ

ทั้งหมด
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะด้านภาษาสากล

5. โครงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ ด้าน 7. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา
ภาษาสากล
8. จานวนนักศึกษาที่ เข้าร่วมการ
อบรมด้านภาษา

คะแนน
คน

≥4.51
100

21. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สาหรับ
บุคลากรและนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. จัดหา สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย

โครงการ
1. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย

ตัวชี้วัด
1. จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี
2. จานวนบทความของอาจารย์ประจา
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลTCIและ
Scorpus
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เป้าหมาย

โครงการ

หน่วยวัด

จานวน

บาท/
คน/ปี
บทความ

60,000
1

1.โครงการการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีการ
เผยแพร่และใชเประโยชน์ในเชิงประจักษ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
1. สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ จาก
ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน

2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
1. จานวนพื้นที่เปูาหมายในการ
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
2. ระดับความสาเร็จของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เปูาหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนว
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ฯ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุ
วงศ์
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เป้าหมาย

โครงการ

หน่วยวัด

จานวน

พื้นที่

1

ระดับ

1

ร้อยละ

80

1. โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
ตาบลปุาไร่ อาเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว
2. โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP)

4. โครงการส่งเสริม ให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าและช่องทางจัด
จาหน่ายของผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. โครงการส่งเสริม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร
6. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
7. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราช
ปิตุจฉา เจ้าฟูาวไลย อลงกณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
8. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่
10
9. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
1. บริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทย

โครงการ
1. โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริม
ศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย

โครงการ

หน่วยวัด

จานวน

ระดับ

5

1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
2. โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล และ เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคมและได้
มาตรฐานสากล

1. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม มี
การเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ถูกต้องตามระเบียบ
2. โครงการ จัดการมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่กาหนด

3. โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

2.ร้อยละของผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยภายในตามเกณฑ์
สกอ. เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนการจัดประชุม
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เป้าหมาย
หน่วยวัด จานวน
ร้อยละ
90

ร้อยละ

3

ร้อยละ

100

โครงการ
1. โครงการบริหารค่าตอบแทน

2. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
สาหรับนักศึกษา (QA)
3.โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ มรภ.วไลยอ
ลงกณ์ฯ สระแก้ว ประจาปีการศึกษา 2560
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์
วางและการติดตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะการ
อนามัยสุขาภิบาลและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่
3. จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก
และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น
Semi residential University

โครงการ
4. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง

5. โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ

6. โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi
residential University

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยวัด จานวน
4. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่
200
(ระดับเอเชีย)

5. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอานวย
ความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย
6. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น Semi residential
University
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โครงการ

คะแนน

≥3.51

5. โครงการสนับสนุนการบริหารสานักงาน (วัสดุสานักงาน ค่า
ใช้สอยซ่อมบารุง จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ค่าตอบแทนการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนอื่นๆ
สวัสดิการคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และค่ารับรองต่างๆ
เช่น น้าดื่ม กาแฟ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
6. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา

คะแนน

≥3.51

7. โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาห้องเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์

บทที่ 4
กรอบประมาณรายจ่ายของแผนปฏิบตั ิการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ประจาปีการศึกษา 2561
การจัดทากรอบงบประมาณการรายจ่ายเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการปฏิบัติภารกิจพื้นฐานทั้งในส่วนของงานประจา งานสนับสนุนยุ ทธศาสตร์
และโครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อการบรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ /
Corporate KPI กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามที่กาหนด และสามารถนานโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมดังนี้
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

(/)แหล่งงบประมาณ
งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
1
กิจกรรมย่อยที่ 1
1)เพือ่ ให้นักศึกษาได้รั[ความรู้ดา้ นคุณธรรม
1) นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กว่าร้อยละ 85 คน
จริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ 2) เพือ่ ให้นักศึกษาได้นาความรู้ดา้ นคุณธรรม
2)นักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการ
การดารงชีวติ อย่างพอเพียง
จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
2

3

กิจกรรมย่อยที่ 2
โครงการพัฒนาด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่
1 ปีการศึกษา 2561

1)เพือ่ ปรับความรู้พนื้ ฐานด้านคอมพิวเตอร์ให้กบั
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

1)นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้าน
2)เพือ่ ให้นักศึกษานาความรู้ทไี่ ด้จากการอบรมไป ทักษะคอมพิวเตอร์เพิม่ มากขึ้นร้อยละ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
80
3)นักศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51
กิจกรรมย่อยที่ 3
1)ให้นักศึกษามีความรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 1) ร้อยละ 90 ของนักศึกษาทีเ่ รียนใน
โครงการศึกษาเรียนรู้เพือ่ พัฒนา 2) ให้นักศึกษารู้กระบวนการดาเนินงานตามแนว รายบวิชาทีม่ กี ารศึกษาดูงานเข้าร่วม
ทักษะ นักศึกษาตามแนว
พระราชดาริ
โครงการ
พระราชดาริ
2) นักศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51
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1,700

3,300

-

2,000

8,000

22,000

5,000 1. งบแผ่นดิน
หมวดวัสดุ = 500
หมวดวัสดุ = 1,200
งบรายได้
หมวดค่าใช้สอย = 3,300
2,000 หมวดค่าวัสดุ =2,000

30,000 งบแผ่นดิน
ค่าตอบแทน 8,000
งบรายได้
หมวดค่าใช้สอย = 20,000
ค่าวัสดุ =2,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

เมษายน อ.รังสรรค์ ลีเบีย้ ว

พฤศจิกายน อ.นุสรา ไชยสาลี

กุมภาพันธ์ อ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

(/)แหล่งงบประมาณ
งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
4 กิจกรรมย่อยที่ 4
1)เพือ่ ให้นักศึกษามีเครือข่ายทางด้านนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
ภายในเพือ่ สานสัมพันธ์ มรภ.ว ภายในสถาบัน
ไลยอลงกรณ์ฯสระแก้ว
2)เพือ่ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีสุขภาพ
พลานามัยทีด่ จี ากการออกกาลังกายและการเล่น
กีฬา
5
กิจกรรมย่อยที่ 5
1)เพือ่ ให้นักศึกษามีเครือข่ายทางด้านนันทนาการ
เจ้าฟ้าเกมส์
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
ภายในสถาบัน
2)เพือ่ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมี
สุขภาพพลานามัยทีด่ จี ากการออกกาลังกายและ
การเล่นกีฬา
6 กิจกรรมย่อยที่ 6
1)เพือ่ สร้างมีเครือข่ายทางด้านนันทนาการ
โครงการสร้างความมัน่ ใจสู้รั้ว รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2)เพือ่ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีสุขภาพ
สระแก้ว
พลานามัยทีด่ จี ากการออกกาลังกายและการเล่น
กีฬา
3) เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์
มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯสระแก้ว
7 กิจกรรมย่อยที่ 7
1) เพือ่ ปลุกจิตสานักความรักและภาคภูมใิ จใน
โครงการพิธอี ญั เชิญตราพระ
สถาบัน
ราชลัญจร

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1) นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2)นักศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51

-

5,000

1) นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2)นักศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51

-

20,000

20,000 ใช้สอย 20,000
ค่าวัสดุ 20,000

มกราคม อ.ปณัท

1) นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2) เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
สถาบัน อย่างน้อย 3 สถาบัน
3) นักศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51

-

10,000

10,000 งบรายได้
หมวดค่าใช้สอย = 10,000

ธันวาคม อ.ฉัตรเกษม ดาศรี

1)นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อยร้อยละ 95

-

6,000
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5,000 งบรายได้
หมวดค่าวัสดุ =2,500
หมวดค่าใช้สอย = 2,500

ระยะเวลา
ดาเนินการ

6,000 งบรายได้
ค่าใช้สอย 6,000

เมษายน อ.ขจรศักดิ์

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

(/)แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
8
กิจกรรมย่อยที่ 8
1) เพือ่ พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
โครงการส่งเสริมการอ่านสานสู่ฝัน นิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้
และนาไปสู่การปฏิบัตใิ นชีวติ ประจาวัน
2) เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้มที ักษะกระบวนการ
แสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
3) เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
9
กิจกรรมย่อยที่ 9
โครงการ 1) เพือ่ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกีย่ วกับ
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู มรภ.วไลย ขนบธรรมเนียมประเพณีและยังเป็นการสืบสาน
อลงกรณ์ฯสระแก้ว ประจาปี
วัฒนธรรมประเพณีไทย
การศึกษา 2561
2) เพือ่ ให้นักศึกษาราลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ ที่
อบรมสั่งสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษา
3) เพือ่ เป็นสิริมงคลในการดาเนินชีวติ สร้างขวัญ
และกาลังใจให้กบั นักศึกษา
4) เพือ่ ก่อให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
10
กิจกรรมย่อยที่ 10
โครง 1)เพือ่ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่
กิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิตแก่
เกษียณอายุราชการ
บุคลากรทางการศึกษาที่
2) เพือ่ ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรที่
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
3)เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้บุคลากรทางการศึกษา
ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตงิ าน
11
กิจกรรมย่อยที่ 11
1) เพือ่ ร่วมอนุรักษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรมไทย
โครงการสืบทอดประเพณี รดน้า 2) เพือ่ เป็นเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กบั
ขอพรผู้ใหญ่สานสายใยสัมพันธ์
นักศึกษา

12

กิจกรรมย่อยที่ 12
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
ห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์

1) เพือ่ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการ
เรียนการสอนปฏิบัตกิ าร

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

งบประมาณรวม

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1) นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2) นักศึกษาให้ความสนใจเรื่องการอ่าน
เพิม่ ขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3)
สถิตกิ ารยืม-คืนมีจานวนเพิม่ ขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60
4) นักศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51

-

1,000

1,000 งบรายได้
หมวด
ค่าใช้สอย =500 หมวด
ค่าวัสดุ = 500

ตุลาคม

อ.เจนจิรา

-

5,000

5,000 งบรายได้
หมวดวัสดุ= 5,000

สิงหาคม

อ.ปณัท

บุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติมคี วามภาคภูมใิ จและ
เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่บุคลากรทาง
การศึกษาและบุคคลทัว่ ไป

-

3,000

3,000 งบรายได้
หมวดวัสดุ =3,000

กันยายน อ.กีรฉัตร

1) บุคลากร เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 80 คน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51

-

5,000

5,000 งบรายได้
หมวดค่าใช้สอย = 1,000
หมวดค่าวัสดุ = 4,000

เมษายน

อ.นิตยา ทองทิพย์

23,900

-

ธันวาคม

อ.พิมพรรณ

1) เครื่องมือและอุปกรณ์ได้รับการจัดหา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) นักศึกษาและคณาจารย์มคี วามพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
รวมงบประมาณ
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33,600

82,300

23,900 งบแผ่นดิน
หมวดค่าใช้จ่ายอืน่ =
23,900
115,900

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

(/)แหล่งงบประมาณ
งบประมาณรวม
แผ่นดิน
รายได้
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
13 กิจกรรมย่อยที่ 1
1) เพือ่ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษา
2) เพือ่ ให้การฝึกงานและการนิเทศดาเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3) เพือ่ สร้างความสัมพันธ์และการนิเทศ ติดตามผล
ระหว่างอาจารย์นิเทศกับนักศึกษา

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

1) นักศึกษาผ่านการฝึกงานตามตัวชี้วดั
ร้อยละ 100
2)
นักศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51

รวมงบประมาณ
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
14 กิจกรรมย่อยที่ 1
1)เพือ่ ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ
โครงการเตรียมความพร้อมของ พัฒนาและปรับตนเองทีจ่ ะเข้าศึกษาใน
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
2)เพือ่ พัฒนาทักษะระหว่างบุคคล และการทางาน
ร่วมกับผู้อนื่

10,000

3,000

13,000 งบแผ่นดิน
ค่าใช้สอย = 10,000 งบ
รายได้ = 3,000

10,000

3,000

13,000

30,000

30,000 1. งบรายได้
หมวดค่าใช้สอย = 25,000
หมวดค่าวัสดุ = 5,000

30,000

30,000

1) นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
2) นักศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3.75

รวมงบประมาณ
โครงการส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มี ความพร้อม ในการทางานสูป่ ระชาคม อาเซียน+3 +I1
15 กิจกรรมย่อยที่ 1
1) เพือ่ พัฒนาทักษะด้านภาษากัมพูชาของ
1) นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ดา้ น นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และสามารถ
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กัมพูชา สาหรับบุคลากรและ
สื่อสารในระดับพืน้ ฐานได้
2) นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
16 กิจกรรมย่อยที่ 2
1) เพือ่ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้วฒ
ั นธรรมอันดีงาม 1) บุคลากร เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
โครงการสืบสานและแลกเปลี่ยน ของ 2 ประเทศ
กว่า 80 คน
วัฒนธรรม ไทย -กัมพูชา
2) เพือ่ เป็นการสานสัมพันธ์ มิตรภาพด้าน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
วัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
รวมงบประมาณ
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รายละเอียดงบประมาณ

12,700

-

50,000

30,000

62,700

30,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ธันวาคม อ.เจนจิรา

สิงหาคม อ.ดร.พิมพรรณ

12,700 งบแผนดิน
หมวดค่าใช้สอย = 12,700

มีนาคม

อ.นิตริ าภรณ์ ศรีกนั ต์

80,000 1. งบแผ่นดิน
หมวดค่าใช้สอย = 50,000
งบรายได้
หมวดค่าใช้สอย =30,000
92,700

มกราคม อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

(/)แหล่งงบประมาณ
งบประมาณรวม
แผ่นดิน
รายได้
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบตั ผิ า่ นการทางานร่วมกับชุมชน
17
กิจกรรมย่อยที่ 1
1) เพือ่ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
โครงการสืบสานประเพณีวนั ลอย ประเพณีวนั ลอยกระทงของไทยให้ดารงสืบไป
กระทง
2) เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายนอก
ได้รู้จัก มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯสระแก้ว
3) เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในการ
ทางานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์
18
กิจกรรมย่อยที่ 2
1)เพือ่ ส่งเสริมและทานุบารุงพระพุทธศาสนา
โครงการวันอาสาฬบูชาวัน
2)เพือ่ สร้างการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นักศึกษา
เข้าพรรษา ถวายตนเป็นพุทธมาม และชุมชน
กะ
3)เพือ่ ส่งเสริมให้พทุ ธศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติ
ธรรม บาเพ็ญกุศล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
19
กิจกรรมย่อยที่ 3
1) เพือ่ สืบสานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
งานกาชาด
2) เพือ่ สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานราชการ
จังหวัดสระแก้ว 3) เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยให้กบั บุคคลภายนอก

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1) บุคลากร เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 80 คน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51

-

5,000

5,000 งบรายได้
หมวดใช้สอย = 2,000
หมวดวัสดุ = 3,000

พฤศจิกายน อ.เจนจิรา นามี

1) บุคลากร เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 80 คน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51

-

3,000

3,000 งบรายได้
หมวดใช้สอย = 500
หมวดวัสดุ=2,500

กรกฎาคม อ.รังสรรค์ ลีเบีย้ ว

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับ 3.51

-

28,000

มกราคม อ.กีรฉัตร

-

36,000

28,000 งบรายได้
หมวดค่าตอบแทน =
8,000
หมวดใช้สอย = 5,000
หมวดวัสดุ =15,000
36,000
30,600 งบแผ่นดิน
หมวดรายจ่ายอืน่ = 30,600

กุมภาพันธ์ อ.นิตริ าภรณ์ ศรีกนั ต์

รวมงบประมาณ
โครงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ ด้านภาษาสากล
20
กิจกรรมย่อยที่ 1
1) เพือ่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ดา้ น
อาจารย์ และบุคลากร
ภาษาอังกฤษ สาหรับบุคลากร
2) เพือ่ ให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้
และนักศึกษา
ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ และ
สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันและในการ
ปฏิบัตงิ านได้

รายละเอียดงบประมาณ

1) มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
2) นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ทางภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนสอบ 3) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจานวนอาจารย์
และบุคลากรทีเ่ ข้าร่วมโครงการสอบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ (VRU TEPT)

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณการผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
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30,600

30,600
136,900

-

181,300

30,600
318,200

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจยั
21
กิจกรรมย่อยที่ 1
1) เพือ่ สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน
โครงการการส่งเสริมงานวิจัยและ 2) เพือ่ เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้
งานสร้างสรรค์ให้มกี ารเผยแพร่ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน
และใชเประโยชน์ในเชิงประจักษ์

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

(/)แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิน่

งบประมาณรวม

มีผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย
จานวน 1 องค์ความรู้

กิจกรรมย่อยที่ 3
1) เพือ่ บริการวิชาการ สร้างความเข้าใจและเสริม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ ทักษะชีวติ เพือ่ พัฒนาท้องถิ่น
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
2) เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการทาง
วิชาการด้านพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน
3) เพือ่ บริการวิชาการเพือ่ สร้างชุมชนนักปฏิบัติ
(COP)

1). ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด
เข้าร่วมโครงการ
2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
เครือข่ายชุมชน
3) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
4) เกิดชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ พัฒนา
ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ชุมชน
รวมงบประมาณ
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

อ.ชัยวุฒิ

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิน่
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ เพือ่ ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิน่ และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิน่ สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน
22
กิจกรรมย่อยที่ 1
1) เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
1) ชุมชนมีอาชีพทีส่ ร้างรายได้อย่างเป็น
10,000
โครงการสร้างองค์ความรู้เพือ่
ชุมชน
รูปธรรม
ส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนตาบลป่าไร่ 2) เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ
2) จัดตัง้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย
อาเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้กบั ครัวเรือน
1 กลุ่ม
3) เพือ่ จัดตัง้ วิสาหกิจชุมชน
23
กิจกรรมย่อยที่ 2
โครงการ
1) ชุมชนมีอาชีพทีส่ ร้างรายได้อย่างเป็น
10,000
สร้างองค์ความรู้เพือ่ ส่งเสริมอาชีพ
รูปธรรม
แก่ชุมชนตาบลท่าเกษม อาเภอ
2) จัดตัง้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
1 กลุ่ม
24

รายละเอียดงบประมาณ

-

10,000 งบแผ่นดิน
หมวดรายจ่ายอืน่ = 10,000

มกราคม อ.ชัยวุฒิ

เทโพธิ์

10,000 งบแผ่นดิน
หมวดรายจ่ายอืน่ = 10,000

มกราคม อ.ดร. พัณณกร สอนไว

22,100

-

22,100 งบแผ่นดิน
พฤศจิกายน อ.ดร. พัณณกร สอนไว
หมวดรายจ่ายอืน่ =22,100

42,100

-

42,100

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

(/)แหล่งงบประมาณ
งบประมาณรวม
แผ่นดิน
รายได้
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
25
กิจกรรมย่อยที่1
1) .เพือ่ เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน
1) ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด
23,700
23,700
ส่งเสริม ให้ความรู้การเพิม่ มูลค่า 2) เพือ่ เพิม่ ช่องทางจัดจาหน่ายของผลิตภัณฑ์
เข้าร่วมโครงการ
และช่องทางจัดจาหน่ายของ
ชุมชน
2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมมีความพึง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
พอใจในการส่งเสริมให้ความรู้
3) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในเพิม่ มูลค่าและ
ช่องทางจัดจาหน่ายมากขึ้น
26
กิจกรรมย่อยที่ 2
1) เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน 1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
26,500
26,500
ส่งเสริม แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพและต่อ
ทักษะพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 2) เพือ่ สร้างและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
ยอดมูลผลิตผลทางการเกษตรที่
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน
เหมาะสมของท้องถิ่น
2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าในในการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร
27 กิจกรรมย่อยที่ 3
1) เพือ่ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และถวายเป็น 1) นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
2,000
2,000
โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ พระราชกุศล
น้อยกว่า 80%
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
2) เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมด้านการบริการวิชาการ 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ผ่านสื่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแก่
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่ากว่า 3.51
นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
28 กิจกรรมย่อยที่ 4
1)เพือ่ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และถวายเป็น
1) ระดับความสาเร็จของการสร้าง
1,000
1,000
2,000
โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ พระราชกุศล
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่
เกียรติสมเด็จพระราชปิตจุ ฉา เจ้า 2)เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมด้านการบริการวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือ
ฟ้าวไลย อลงกณ์ กรมหลวง
ผ่านสื่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแก่
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพือ่ ร่วมกัน
เพชรบุรีราชสิรินธร
นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
เรียนรู้ตามแนวทางของพระองค์
29 กิจกรรมย่อยที่ 5
1) เพือ่ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ
1) ระดับความสาเร็จของการสร้าง
1,000
1,000
2,000
โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ 2) เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมด้านการบริการวิชาการ เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา ผ่านสื่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแก่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือ
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพือ่ ร่วมกัน
กูร รัชกาลที่ 10
เรียนรู้ตามพระราชประสงค์ของ
พระองค์ท่าน
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รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

งบแผ่นดิน
หมวดรายจ่ายอืน่ =23,700

เมษายน

อ.กีรฉัตร วันช่วย

งบแผ่นดิน
หมวดรายจ่ายอืน่ =26,500

เมษายน

อ.ปณัท สุขสร้อย

งบแผ่นดิน
หมวดใช้สอย = 1,000
หมวดวัสดุ = 1,000

ธันวาคม อ.นิตยา ทองทิพย์

งบแผ่นดิน
หมวดใช้สอย = 1,000
งบรายได้
หมวดวัสดุ = 1,000

กุมภาพันธ์ อ.รังสรรค์ ลีเบีย้ ว

งบแผ่นดิน
หมวดใช้สอย = 1,000
งบรายได้
หมวดวัสดุ = 1000

มิถุนายน อ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

(/)แหล่งงบประมาณ
งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ
แผ่นดิน
รายได้
ดาเนินการ
(ระบุชื่อ)
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
30 กิจกรรมย่อยที่ 6
1) เพือ่ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ
1) นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
1,000
1,000
2,000 งบแผ่นดิน
สิงหาคม อ.นิตยา ทองทิพย์
โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ 2) เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมด้านการบริการวิชาการ น้อยกว่า 80%
หมวดใช้สอย = 1,000 งบ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
ผ่านสื่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแก่
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
รายได้
พระบรมราชินีนาถ
นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่ากว่า 3.51
หมวดวัสดุ = 1,000
รวมงบประมาณ
55,200
3,000
58,200
รวมงบประมาณการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
97,300
3,000
100,300
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ตา่ งวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟนื้ ฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
31 กิจกรรมย่อยที่ 1
1) เพือ่ ให้นักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้
1) จานวนหลักสูตรทีม่ กี ารบูรณาการ
10,000
5,000
15,000 งบแผ่นดิน
มกราคม อ.พรรณี พิมพ์โพธิ์
โครงการส่งเสริมความรู้ดา้ น
เกีย่ วกับแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
หมวดใช้สอย = 10,000
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
สระแก้ว
การบริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรม
งบรายได้
จังหวัดสระแก้ว
2) เพือ่ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
หมวดใช้สอย = 5,000
ประเพณีท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่น
3) เพือ่ ประสานความร่วมมือ ในการ
2) ความพึง่ พอใจของประชาชนทีเ่ ข้า
ประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทีย่ วระหว่างสถาบัน ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.51
และชุมชน การจัดทาสื่อเผยแพร่แหล่งท่องเทีย่ ว
32 กิจกรรมย่อยที่1
1) เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนวัฒนธรรมและภาษาใน 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50
20,000
20,000 งบแผ่นดิน
มกราคม อ.ขจรศักดิ์ เอีย่ มนอก
โครงการศึกษาภาษาและ
ประเทศอาเซียน
คน
หมวดรายจ่ายอืน่ = 20,000
วัฒนธรรมอาเซียน
2·) เพือ่ เป็นการสานสัมพันธ์มติ รภาพ
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
3) เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
รวมงบประมาณ
30,000
5,000
35,000
รวมงบประมาณการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิน่
30,000
5,000
35,000
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ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

(/)แหล่งงบประมาณ
งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ เป็นมหาวิทยาลัยทีร่ ับผิดชอบต่อสังคม มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ
33 กิจกรรมย่อยที่ 1
299,400
299,400 งบรายได้
โครงการบริหารค่าตอบแทน
หมวดค่าตอบแทน =
229,400
รวมงบประมาณ
299,400
299,400
โครงการ จัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพือ่ สูค่ วามเป็นเลิศ
34 กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการอบรม 1)เพือ่ ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ 1) นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
3,000
3,000 งบรายได้
ให้ความรู้เกีย่ วกับการประกัน
การประกันคุณภาพการศึกษา
กว่าร้อยละ 85
หมวดค่าใช้สอย = 2,000
คุณภาพสาหรับนักศึกษา (QA) 2)เพือ่ ให้นักศึกษาเข้าใจอัตลักลักษ์ และเอกลักษณ์ 2)นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ไม่
หมวดค่าวัสดุ = 1,000
ตลอดจนพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
น้อยกว่าร้อยละ 80
3)นักศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51
35 กิจกรรมย่อยที่ 2
1) เพือ่ ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
5,800
3,500
9,300 งบแผ่นดิน
โครงการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภายใน ตามเกณฑ์ สกอ.
หมวดใช้สอย = 5,800
การศึกษาระดับ มรภ.วไลยอ
2) เพือ่ ให้มกี ารรายงานตนเอง ระดับหลักสูตรและ
งบรายได้
ลงกณ์ฯ สระแก้ว ประจาปี
มรภ.วไลยอลงกณ์ฯ สระแก้ว เป็นไปในทิศทาง
หมวดวัสดุ = 2,200
การศึกษา 2560
เดียวกัน
รวมงบประมาณ
5,800
6,500
12,300
โครงการจัดประชุมเพือ่ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
36 กิจกรรมย่อยที่ 1
1)เพือ่ ดาเนินการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของการ
จานวนผู้เข้าประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
20,000
26,800
46,800 งบแผ่นดิน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
ปฏิบัตติ ามแผน ปีงบประมาณ 2561
80 ของบุคลากรทัง้ หมด
หมวดใช้สอย= 20,000
ทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ วาง
2)เพือ่ วางแผนและการติดตามแผนปฏิบัตกิ าร
2)ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
งบรายได้
และการติดตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการอย่างน้อย 3.51
หมวดค่าตอบแทน=5,000
ประจาปีงบประมาณ 2561
หมวดค่าใช้สอย =20,300
หมวดค่าวัสดุ =1,500
รวมงบประมาณ
20,000
26,800
46,800
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม - อ.กีรฉัตร วันช่วย
กรกฎาคม

มกราคม อ.คณิต เรืองขจร

เมษายน อ.คณิต เรืองขจร

มิถุนายน อ.นุสรา ไชยสาลี

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการพัฒนาสิง่ แวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
37 กิจกรรมย่อยที่ 3
1) เพือ่ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สาหรับการบริหาร
โครงการสนับสนุนการบริหาร สานักงาน
สานักงาน (วัสดุสานักงาน ค่าใช้ 2) เพือ่ เป็นค่าตอบแทนบุคลากร ในการเดินทาง
สอยซ่อมบารุง จ้างเหมาบริการ ไปราชการ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ค่าตอบแทนการเดินทางไป
ราชการ ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
สวัสดิการคณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และค่ารับรองต่างๆ
เช่น น้าดืม่ กาแฟ หนังสือพิมพ์
เป็นต้น

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

(/)แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน

รวมงบประมาณ
โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ
38 กิจกรรมย่อยที่ 4
1) เพือ่ จัดหาสิ่งสนับสนุนสาหรับการจัดการเรียน ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
การสอน
ตามแผน

รวมงบประมาณ
โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
39 กิจกรรมย่อยที่ 2
1) เพือ่ ซ่อมแซมผนัง ฝ้า เพดาน และกระดาน
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการซ่อมแซมบารุงรักษา
สาหรับใช้ในงานสอน
ตามแผน
ห้องเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
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งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ

-

115,200

115,200 งบรายได้
หมวดวัสดุ =115,200

-

115,200

115,200

5,500

2,200

5,500

2,200

-

50,000

31,300
295,500

50,000
500,100
689,400

7,700 งบแผ่นดิน
หมวดวัสดุ=5,500
งบรายได้
หมวดวัสดุ=2,200
7,700
50,000 งบรายได้
หมวดวัสดุ=50,000
50,000
531,400
984,900

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ตุลาคม- อ.กีรฉัตร วันช่วย
กรกฎาคม

พฤศจิกายน อ.ขจรศักดิ์

ตุลาคม- อ.กีรฉัตร วันช่วย
กรกฎาคม

บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตั ิการ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก าร ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ ของการบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ซึ่ ง หลั ง จากได้ ผ่ า นกระบวนการวางแผน (Planning) การน าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Implementation) และการ
ประเมินผล (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการวัดความสาเร็จของผลการดาเนินงาน การประเมินผลสาเร็จ
ของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กาหนด
ในปัจจุบันหลายองค์กรได้นาแนวคิดของ ดร.เดมมิ่ง มาใช้ในกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การดาเนินงาน คือ วงจร PDCA หรือเรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan)
การนาแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) วงจร PDCA
มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการวางแผน โดยเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการ
นาแผนไปปฏิบัติ (Do) คือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นการนาผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับ
เปูาหมายที่กาหนดไว้ในแผนที่วางไว้ และหากพบว่า ผลการปฏิบัติงานจริงไม่ได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ก็จะนาไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไข (Action) เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ในแผนต่อไป วงจร PDCA นี้จะเป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดที่จะทาให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา (Continuous Improvement) เพื่อ
หาทางให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้ในแผน
ดังนั้ น เพื่ อให้ ทราบผลการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลั ย หรือวั ดความส าเร็ จของการดาเนินงานในแต่ ละพั นธกิ จของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดาเนิ น การตามตัว ชี้ วัด Corporate KPI ในระดั บผลผลิ ต (Output) ผลลั พ ธ์ (Outcome)
แล้วต้องคานึงถึง ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลกระทบ (Impact) ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
 ประสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ทาให้การปฏิบัติงานนั้นไม่ประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลว
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงาน ที่ใช้ปัจจัยหรือ
ต้นทุนการดาเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) ของโครงการ/แผนงาน เพื่อให้ทราบว่าการ
ดาเนินงานนั้นได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางอื่นที่ดีกว่าที่จะทาให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
เพียงใด
 ผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ทราบว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดาเนินงานตามเปูาหมายที่กาหนด
ไว้ นั้ น มี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นาก าลั ง คนของประเทศ หรื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมโดยส่ ว นรวมและ
กลุ่มเปูาหมายต่างๆอย่างไร
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การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ และรอบการประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนแผนปฏิบัติการ จะมีการติดตามและประเมินผลตั้งแต่ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ระดับพันธกิจ (Corporate KPI) และการวัดความสาเร็จในแต่ละโครงการ จะต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
และการประเมินผลจะดาเนิน การทุกปี พร้อมนาเสนอปัญหาและอุปสรรคที่ควรนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาไปใช้
ประกอบการจัดทาแผนฉบับต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้การประเมินผลจะจัดทา 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกจะประเมินเมื่อดาเนินการได้ครึ่ง ปี คือเมื่อสิ้น
ไตรมาสที่ 2 และครั้งที่สองเมื่อสิ้นแผนทั้งฉบับ คือสิ้นปีงบประมาณ
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