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ส่วนที่ 1
ควำมเป็นมำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน”

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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3.
4.
5.
6.

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและเสมอภำคทำงสังคม
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

มหำวิทยำลัยได้นำประเด็นยุทธศำสตร์ โครงกำร กิจกรรม ทีส่ อดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 มำใช้ประกอบกำรกำหนดเป็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในกำรยกระดับกำรพั ฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญำและ
นวัตกรรมในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนใน
ทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ ดี เก่งและมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่ง “คนไทยในอนำคตจะต้องมีควำม
พร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำมีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำ
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษภำษำที่ 3 และอนุรั กษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้
และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ ประกอบกำรเกษตรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของ
ตนเอง
ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติและทุกช่วงวัยสำมำรถได้รับกำรพัฒนำและยกระดับได้เต็มศักยภำพและเหมำะสม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ในปัจจุบัน และกำรเสริมสร้ำงและยกระดับกำรพัฒนำ ที่ให้ควำมสำคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของกำรพัฒนำทุนมนุษย์และปัจจัยสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงระบบ
นิเวศที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงครอบคลุม ประกอบด้วยกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับกำรปฏิรูปที่สำคัญทั้งในส่วนของกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิ ยม
และวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีควำมดีอยู่ใน “วิถี” กำรดำเนินชีวิตและจิตสำนึกร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่น่ำอยู่ และมีกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีกำรออกแบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนแปลงบทบำทครู
กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนำผู้เรียน ให้สำมำรถกำกับกำรเรียนรู้ที่ เหมำะสมกับตนเองได้อย่ ำง
ต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว รวมถึงควำมตระหนัก ถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย ตลอดจนพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญ ญำ
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แต่ละประเภท และกำรปฏิรูประบบเสริมสร้ำงควำมรอบรู้และจิตสำนึกทำงสุขภำพ เพื่อให้คนไทยมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะที่ดีไ ด้ด้วยตนเอ ง พร้อมกับกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ทั้งกำรเสริมสร้ำงครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นกำรวำงรำกฐำนกำรส่งต่อเด็กและเยำว ชนที่มี
คุณภำพสู่กำรพัฒนำในช่วงอำยุถัดไป โดยกำรส่งเสริมกำรเกิดที่มีคุณภำพ กำรสร้ำงครอบครัวที่เหมำะสมกับคนรุ่นใหม่ กำรส่งเสริมบทบำทใน กำรมีส่วนร่วมพัฒนำคน กำร
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษ ย์ที่มีควำมเชื่อมโยงและ
บูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศใน
กำรใช้กิจกรรมนันทนำกำรและกีฬำเป็นเครื่องมือในกำรเสริมสร้ำงสุภำวะของประชำชนอย่ำงครบวงจรและมีคุณภำพมำตรฐำนรวมถึงกำรพัฒนำทักษะด้ ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ
และกีฬำเพื่อกำรอำชีพ
เป้ำหมำย
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต
3. กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย
ตัวชี้วัด
1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของคุณไทย
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
1.1 กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว
1.2 กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนในสถำนศึกษำ
1.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันทำงศำสนำ
1.4 กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน
1.5 กำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจ
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1.6 กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
1.7 กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
2.1 ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย
2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
2.3 ช่วงวัยแรงงำน
2.4 ช่วงวัยผู้สูงอำยุ
3. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.1 กำรปรับเปลี่ยนระดับกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
3.2 กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท“ครูให้เป็นครูยุคใหม่”
3.3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท
3.4 กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.5 กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบำท ควำมรับผิดชอบ และกำร วำงตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์และประชำคมโลก
3.6 กำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3.7 กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ
4. กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย
4.1 กำรพัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำผ่ำนครอบครัว ระบบสถำนศึกษำ สภำพแวดล้อม
4.2 กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรทำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสมสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษผ่ำนกลไกต่ำง ๆ
4.3 กำรดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติและคนไทยที่มีควำมสำมำรถในต่ำงประเทศ ให้มำสร้ำงและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
5. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
5.1 กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
5.2 กำรส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
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5.3 กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน
5.4 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564 )
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทำง กำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ
20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มุ่ง ตอบสนองวัตถุประสงค์แ ละเป้ำ หมำยกำรพัฒนำที่กำหนดภำยใต้ระยะเวลำ 5 ปี ต่อจำกนี้ไ ปพิจำรณ ำจำกกำรประเมิ น
สภำพแวดล้อมกำรพัฒนำทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และกำรสะท้อนถึงโอกำสและควำมเสี่ยงในกำรที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้
กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลำ 5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อ ย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผนพัฒนำฯ
ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้น ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ มี 10 ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคั่งและยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2561 - 2562 มียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูถัมภ์
ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรไทยที่จะเข้ำสู่สั งคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอำยุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของ
จำนวนประชำกรทั้งหมด ในขณะที่จำนวนประชำกรวัยแรงงำนได้เริ่มลดลงมำตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ ส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนแรงงำนในภำวะที่ ผลิตภำพแรงงำนไทยก็ยังต่ำ
เนื่องจำกปัญหำคุณภำพแรงงำน ควำมล่ำช้ำในกำรพัฒนำเทคโนโลยี และปัญหำกำรบริหำรจัดกำรจึงเป็นข้อจำกัดในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันและศักยภำพกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงรำยได้และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำคุณภำพคนพบว่ำยังมีปัญหำในแต่ละ ช่วงวัย
และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนำกำรไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค่อนข้ำงต่ำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของแรงงำน
ไม่ตรงกับตลำดงำน ขณะที่ผู้สูงอำยุมีปัญหำสุขภำพและมีแนวโน้มอยู่ คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบที่หลำกหลำยและเปรำะบำงสูงส่งผลต่อกำรบ่มเพำะให้เด็กเติบโตอย่ำงมี
คุณภำพ ประกอบกับกำรเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่ำงชำติที่เข้ำมำในประเทศไทยผ่ำนสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สำมำรถคั ดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม
ได้อย่ำงเหมำะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่ำนิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมใน กำรดำเนินชีวิต กำรพัฒนำในระยะต่อไปจึงต้องให้ควำมสำคัญกับกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำม
สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำ
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสัง คมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และ ควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐำนของกำรมีสถำบันทำงสัง คมที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกัน
พัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21
1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
1.4 เพื่อเสริมสร้ำงสถำบันทำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็งเอื้อต่อกำรพัฒนำคนและประเทศ
2. เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
2.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
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2.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น
2.3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
2.4 คนไทยมีสุขภำวะที่ดีขึ้น
2.5 สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน
สื่อมวลชน และภำคเอกชน
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ
3.5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและปรับระบบกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพ
3.6 พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย
3.7 ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
กำรพัฒนำในช่วงที่ผ่ำนมำทำให้สังคมไทยก้ำวหน้ำไปในหลำยด้ำน ทั้งกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำชีพและรำยได้ที่ทำให้จำนวนคนยำกจนลดลง บริ กำรทำงกำรศึกษำ
และสำธำรณสุขขยำยทั่วถึงมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดีกำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมนับว่ำมีควำมคืบหน้ำช้ำ และยังเป็นปัญหำท้ำทำยในหลำยด้ำน ทั้งควำม
แตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงกลุ่มประชำกร ควำมแตกต่ำงของคุณภำพกำรบริกำรภำครัฐ โดยเฉพำะในพื้นที่ห่ำงไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกำสที่ได้รับบริกำรที่คุณภำพต่ำกว่ำ รวมทั้ง
ข้อจำกัดในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล นอกจำกนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลำยประกำรที่อำจจะส่งผลให้ควำมเหลื่อมล้ำ
ในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้ อำทิ กำรเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยซึ่งจำนวนประชำกรวัยแรงงำนลดลงภำระพึ่งพิงต่อวัยแรงงำนสูงขึ้นจำกภำระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผู้สูงอำยุทำให้
มีข้อจำกัดในกำรออมเพื่อ อนำคตประกอบกั บบำงกลุ่ม ยัง ขำดควำมรู้ค วำมเข้ำ ใจเรื่องกำรเงินและกำรออม ซึ่ง อำจกลำยเป็นผู้ สูง วั ยที่ ยำกจนใน อนำคตได้ นอกจำกนั้น
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่สำมำรถเข้ำถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงทำให้สำมำรถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและทิ้งห่ำงจำกผู้ที่ ขำดทักษะและไม่
สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีได้ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สำมำรถทำให้ผู้ที่อ ยู่ห่ำงไกลสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำ ควำมรู้ และบริกำรสำธำรณสุขได้ ซึ่งเป็นประเด็นท้ำทำยที่ต้องเร่ง
แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 7

พัฒนำและแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เพื่อไม่ให้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำเป็นข้อจำกัดต่อกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นประเทศที่มีรำยได้สูง โดยจำเป็นต้อง
มีกำรเชื่อมโยงทุกมิติของกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำรเป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำภำคและเมือง และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ดังนั้น กำร
สร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคมไทยจำเป็นต้องอำศัยกำรพัฒนำในยุทธศำสตร์อื่นๆ ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มำเป็นพลังร่วมและสนับสนุนกำรพัฒนำ อำทิ
ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนที่จะเป็นช่องทำงให้ชุมชนและผู้ใช้แรงงำนได้มีศักยภำพและโอกำสได้รั บประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เน้นกำรบริหำรจัดกำรที่ดินให้มี กำรกระจำยกำรถือครองที่ดินอย่ำงเป็นธรรม ยุทธศำสตร์
กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐที่จะช่วยสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและสร้ำงธรรมำภิบำลในสังคมไทย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจที่จะช่วยกระจำยควำมเจริญและรำยได้ไปสู่พื้นที่สำหรับยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในช่วง 5 ปี ต่อจำกนี้ได้ให้ควำมสำคัญกับกำร
ดำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข รวมทั้ง กำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพิ่มทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำนที่สนับสนุนกำรเพิ่ม
ผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือที่
เชื่อมโยงกำรเพิ่มผลิตภำพสำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกำสสตรี และผู้สูงอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจเพื่อสังคมกำรพัฒนำองค์กรกำรเงินฐำนรำกและกำรเข้ำถึง เงินทุนเพื่อสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึง ปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดีที่รำคำเป็นธรรม
เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพื้นที่และบูรณำกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อขยำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ำสุด
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง
1.3 เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน
2. เป้ำหมำย
2.1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
2.2. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ
2.3. เพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 8

3.1 เพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ
3.2 กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3.3 เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุ มชนสำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้ มีสิทธิในกำรจัดกำรทุน ที่ดินและทรัพยำกรภำยในชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
ระบบกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐที่ขำดประสิทธิภำพเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศที่สำคัญประกำรหนึ่งมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้ งในเรื่องกำรขับเคลื่อนกำรบริห ำร
จัดกำรภำครัฐให้บรรลุเป้ำประสงค์ที่วำงไว้ กำรให้บริกำรประชำชนยังไม่ได้มำตรฐำนสำกล กำรบังคับใช้กฎหมำยที่ขำดประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรของ
ท้องถิ่นที่ยังขำดประสิทธิภำพและควำมโปร่งใส กระบวนกำรที่เปิดให้ประชำชนได้มี ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจกำรใช้งบประมำณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนกำรยุติธรรมไม่
สำมำรถอำนวยควำมยุติธรรมได้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม รวมทั้งกำรขำดธรรมำภิบำลในสังคมไทยทำให้กำรทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหำสำคั ญของประเทศ ในช่วง 5
ปีต่อจำกนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลำสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศใน
ทุกด้ำนให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รั บผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม
และประชำชน มีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสม ระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่นและวำงพื้นฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำย
อนำคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภำครัฐมีขนำดเล็ก มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและได้มำตรฐำนสำกล
1.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรแก่ประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้
1.3 เพื่อลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอำนวยควำมสะดวกด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชำชน
2. เป้ำหมำย
2.1 ลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ และประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ
2.2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 เพิ่มคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น
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2.4 ลดจำนวนกำรดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำควำมผิด
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้ม ค่ำ สำมำรถ
ให้บริกำรประชำชนในรูปแบบทำงเลือกที่หลำกหลำยและมีคุณภำพ ข้ำรำชกำรมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมรับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำที่องค์กรมีส มรรถนะสูงและมีควำม
ทันสมัย รำชกำรบริหำรส่วนกลำงมีขนำดเล็กลงและรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่นมีขนำดที่เหมำะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ
3.2 ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ เพื่อให้กำรจัดสรรและกำรใช้จ่ำยมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
เวลำ เกิดควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ มีกลไกและช่องทำงให้ประชำชนและภำคเอกชนเข้ำถึงข้อมูล สำมำรถตรวจสอบกระบวนกำรดำเนินงำน งบประมำณ และกำรคลัง
ของภำครัฐได้อย่ำงโปร่งใสยิ่งขึ้น
3.3 เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อให้ประชำชนและภำคธุรกิจได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และอำนวย
ควำมสะดวก ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชนและภำคธุรกิจ
3.4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสี ยได้เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ลดกำรพึ่งพิง งบประมำณประเภทเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล มีควำมคล่องตัว พึ่งตนเองทำงกำรคลังได้ในระยะยำว และสำ มำรถจัดบริกำรสำธำรณะขั้น
พื้นฐำนแก่ประชำชนอย่ำงมีมำตรฐำนและประสิทธิภำพมำกขึ้น
3.5 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในควำมซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้ำงควำมเข้มแข็ง เป็น
ภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน และภำคประชำชน พร้อมทั้งเพื่อสร้ำงพลังกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยอำศัยกำรเพิ่มประสิทธิภำพจำกปัจจัยควำมได้เปรียบพื้นฐำนที่มีอยู่ทั้งด้ำนแรงงำน ทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรนำเข้ำเทคโนโลยีสำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำกำรสะสมองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงด้ำนเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่ำเพิ่มสูง
ตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้ำของเทคโนโลยีกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศ สู่สังคมนวัตกรรม อีก
ทั้งควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก โดยประเทศที่มีพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจสูง อำทิ เกำหลีใต้
สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบสำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำ หำกต้องกำรเพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศจำเป็นต้องปรั บตัว เรียนรู้ และ
มุ่งสู่กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะต่อไป กำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจั ย และนวัตกรรมของประเทศ
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ไทยจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบกำรดำเนินงำนให้มุ่งเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำโดยกำหนดประเด็นวิจัยของชำติที่
ตอบโจทย์กำรยกระดับศักยภำพกำรผลิตของภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรที่เป็นฐำนเดิม และกำรต่อยอดขยำยฐำนใหม่ด้ วยกำรพัฒนำนวัตกรรม รวมถึงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมที่ยกระดับคุณภำพสังคมและกำรดำรงชีวิตของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม กำรส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และ
ทักษะสูง กำรพัฒนำหน่วยงำนทดสอบและรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล กำรดำเนินมำตรกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมทั้งใน
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยควำมสะดวก กำรวิจั ยและพัฒนำเทคโนโลยีและ
กำรรับเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งมีระบบบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำที่มีประสิทธิภำพขึ้นมำรองรับ เพื่อให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถำนะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้ รับ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ แต่สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนำคต
ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนำเข้ำสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมกำรก้ำวสู่ประเทศรำยได้สูงในอนำคต แนวทำงกำรพัฒนำในช่วงระยะเวลำ 5 ปี จะต้องให้ควำมสำคัญ
กับกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำ
สังคม รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐำนที่เอื้ออำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้ำวหน้ำ ให้สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำของสำขำกำรผลิตและบริกำร
เป้ำหมำย
1.2 เพื่อสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรำยย่อย วิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
1.3 เพื่อพัฒนำนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และเพิ่มคุณภำพสิ่งแวดล้อม
1.4 เพื่อบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สำมำรถดำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน
2.เป้ำหมำย
1.1 เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
1.2 เพิ่มควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร และ
คุณภำพชีวิตของประชำชน
3.แนวทำงกำรพัฒนำ
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3.1 เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม
3.2 พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี
3.3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

แผนพัฒนำจังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2561-2564
แผนพัฒนำจังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2561-2564 ที่มีควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ดังนี้
เป้ำประสงค์รวม
1. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรสงวนรักษำไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยำวนำนสำมำรถคงควำมอุดมสมบูรณ์และใช้อย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพและเกิด
ควำมสมดุล
2. ผลิตภัณฑ์อำหำรปลอดภัยได้มำตรฐำนและมีศักยภำพเชิงธุรกิจ
3. เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม มีแหล่งงำนในพื้นที่ ประชำชนมีงำนทำที่มั่นคงและมีรำยได้เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิต
4. ประชำชนมีสุขภำพ จิตใจ แข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งที่อยู่อำศัยสะอำด สวยงำม ปลอดภัย ภำยใต้สังคมประชำธิปไตยที่มีธรรมำภิบำล
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ปทุมธำนีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอำด
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกระบวนกำรผลิตและกำรตลำด เพื่อสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นที่
3. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรตลำด เพื่อสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นที่
4. ยกระดับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ทั่วถึง เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำชีวิตชุมชน
แผนพัฒนำจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561-2564
แผนพัฒนำจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561-2564 ที่มีควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมของประชำชนให้สำมำรถปรับตัว ประกอบอำชีพและมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
เป้ำประสงค์ :
1. เป็นเมืองแห่งควำมสุข ประชำชนเป็นคนดี มีสุขภำพดี รำยได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี
2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ยึดดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 12

3. ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่ดี และมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำร
กลยุทธ์ : มีจำนวน 9 กลยุทธ์ ดังนี้
1. ส่งเสริมกำรดำรงชีวิตของประชำชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันครอบครัวและชุมชน กำรประพฤติตนตำมหลักศำสนำ
3. มีอนำมัยสิ่งแวดล้อมและสุขภำวะที่ดี รวมทั้งกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
4. ส่งเสริมอำชีพ รำยได้ กำรมีงำนทำและมีสวัสดิกำร
5. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำนให้มีควำมสมบูรณ์ เพื่อให้ประชำชนมีรำยได้ และคุณภำพชีวิตดีขึ้น
6. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อมโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
7. ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำทั้งในและนอกระบบ
8. ส่งเสริมและพัฒนำโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ
9. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในกำรบริหำรและให้บริกำรประชำชน
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงต่อปีของจำนวนครัวเรือนยำกจนที่มีรำยได้ต่ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ. กำหนด (ร้อยละ 50)
ค่ำเป้ำหมำย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 50
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภำพระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน พัฒนำเศรษฐกิจ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
เป้ำประสงค์ :
1. สร้ำงบรรยำกำศกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรประกอบกิจกำร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
2. ส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็นอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
กลยุทธ์ : มีจำนวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรลงทุน กำรจรำจร และกำรขนส่งสินค้ำในกำรเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งกำรก่อสร้ำงและขยำยช่องทำงถนนและระบบ
รำงเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้ำน
2. ส่งเสริมและสร้ำงบรรยำกำศในกำรค้ำ กำรลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบกำร นักลงทุนมำดำเนินกิจกำรในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
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3. อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำชำยแดน พิธีกำรศุลกำกร กำรตรวจคนเข้ำเมือง กำรสร้ำงคลังสินค้ำ และกำรอนุญำตให้ใช้แรงง ำนต่ำงด้ำว โดยดำเนินกำรให้ได้
มำตรฐำนเป็นสำกลมีประสิทธิภำพ ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภำพ ลดขั้นตอน และทันเวลำ
4. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรสุขภำพและกำรศึกษำ ผลิตและพัฒนำฝีมือแรงงำนของบุคลำกรให้ตรงตำมตลำดแรงงำน
5. เตรียมกำรรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรดำรงชีวิต กำรประกอบอำชีพ กำรอยู่อำศัย กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
6. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ผังเมือง กำรค้ำ กำรลงทุน แรงงำน สำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งกำรจัดตั้ง
ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS)
7. เตรียมกำรรองรับกำรตั้งนิคมอุตสำหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็นอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน (ร้อยละ 3)
ค่ำเป้ำหมำย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 3

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นสถำบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภำพ มีสมรรถนะ และเป็นสถำบันหลักที่บูรณำกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมในกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อ
สร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น
1.เป้ำหมำย
1.1 ด้ำนเศรษฐกิจ
1.2 ด้ำนสังคม
1.3 ด้ำนสิ่งแวดล้อม
1.4 ด้ำนกำรศึกษำ
2. กลยุทธ์
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2.1 สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกำรวำงแผนพัฒนำเชิงพื้นที่ และดำเนินโครงกำรตำมพันธกิจและศักยภำพของมหำวิทยำลัยโดย
กำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมถึงกำหนดเวลำ ในกำรดำเนินกำรทุกขั้นตอน อย่ำงเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำว) ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด้วย
2.2 บูรณำกำรควำมร่วมมือในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย (ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสัง คม) ในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำให้บรรลุ ต ำม
เป้ำหมำยอย่ำงมีนัยสำคัญ
2.3 บูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของนักศึกษำ และอำจำรย์กับกำรพัฒนำท้องถิ่น
3. ตัวชี้วัด
3.1 มีฐำนข้อมูลของพื้นที่บริกำร (ศักยภำพชุมชน สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรที่แท้จริง ของชุมชน) เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ ประเมินและวำงแผนพัฒนำเชิง
พื้นที่ ตำมศักยภำพของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
3.2 จำนวนหมู่บ้ำน โรงเรียน ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏดำเนินโครงกำรอันเป็นผลจำกกำรวำงแผนกำรพัฒนำเชิงพื้นที่
3.3 ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บ้ำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฎเข้ำดำเนินโครงกำรพัฒนำเปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้ำนทั้งหมดในพื้นที่บริกำร (กำรกระ จำยเชิง
พื้นที่)
3.4 จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และจำนวนโครงกำรฯ สะสม (แยกตำมประเภทตำมเป้ำหมำย)
3.5 จำนวนภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ที่รวมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ดำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่บริกำร
3.6 อัตรำส่ำนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นแกนนำเปรียบเทียบกับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นทั้งหมดของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
3.7 จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรน้อมนำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประกำร สู่กำรปฏิบัติใน
พื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
3.8 อัตรำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของประชำกร โดยเฉพำะประชำกรในวัยประถมศึกษำในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
3.9 ร้อยละของหมู่บ้ำนที่มีดัชนีชี้วัดควำมสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
3.10 อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ครัวเรือนในพื้นที่กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
3.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูปัญญำท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้ำงคุณค่ำ และจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น
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3.12 จำนวนวิสำหกิจชุมชน/ผู้ประกอบกำรใหม่ในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ประสบควำมสำเร็จ จำกกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้จำกมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
3.13 อัตรำกำรอพยพของประชำกรวัยทำงำนในท้องถิ่นลดลง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู
1. เป้ำหมำย
1.1 บัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
1.2 บัณฑิตครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และ ถ่ำยทอด/บ่มเพำะให้ศิษย์เก่ำแต่ละช่วงวัย
1.3 บัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่เข้ำสู่วิชำชีพได้รับกำรเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
2. กลยุทธ์
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตร์ หลักสูตรศึกษำศำสตร์ และกระบวนกำรผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
2.2 พัฒนำสมรรถนะครูของครูให้มีควำมเป็นมืออำชีพ
2.3 บ่มเพำะนักศึกษำครุศำสตร์ นักศึกษำศึกษำศำสตร์ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพพร้อมด้วยจิตวิญญำณควำมเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ
1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงำนทำ มีอำชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
2.4 จัดทำแผนกำรดำเนินงำนตำมข้อ 1-3 โดยกำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ทั้งระยะสั้น ระยะกลำง
และระยะยำว เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม
3.ตัวชี้วัด
3.1 มีกำรปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์และกระบวนกำรผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำและลักษณะครูศตวรรษที่ 21
3.2 ร้อยละครูของครูที่มีประสบกำรณ์สอนในโรงเรียนต่อปีกำรศึกษำ
3.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่สอบบรรจุผ่ำนเกณฑ์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน ภำยใน 1 ปี
3.4 มี Platform เพื่อสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่เข้ำสู่วิชำชีพ
แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 16

3.5 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรพัฒนำสมรรถนะครูประจำกำรของมหำวิทยำลัย
3.6 สัดส่วนบัณฑิตที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำทำงำนในภูมิภำค
3.7 ผลกำรวิจัยสำขำวิชำชีพครูที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตและพัฒนำครู
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
1. เป้ำหมำย
1.1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมเป็นเลิศในกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศด้วยกำรบูรณกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่
1.2 ยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้ำนสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
1.3 อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสำขำวิชำเป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
2. กลยุทธ์
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนำหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ
2.2 พัฒนำศักยภำพผู้สอนให้เป็นมืออำชีพ
2.3 พัฒนำห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต
2.4 ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำกำรกับกำรทำงำนและเสริมสร้ำงทักษะและจิตสำนึกในกำรพัฒนำท้องถิ่น
2.5 ผลิตบัณฑิตได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้ำนสมรรถนะวิชำชีพทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง 2) มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงำนทำมีอำชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
2.6 จัดทำแผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในลักษณะกำร Reprofile อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมถึง
ระยะเวลำและขั้นตอนกำรดำเนินงำน ในกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน
3. ตัวชี้วัด
3.1 จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
3.2 ผลงำนของนักศึกษำ อำจำรย์ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรำงวัลในระดับชำติและนำนำชำติ
3.3 ร้อยละของนักศึกษำที่ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับสำขำที่สำเร็จกำรศึกษำ
แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 17

3.4 ระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำมมำตรฐำน CEFR หรือมำตรฐำนอื่นๆ ที่เทียบเท่ำ
3.5 อัตรำกำรได้งำนทำ ทำงำนตรงสำขำ ประกอบอำชีพอิสระทั้งตำมภูมิลำเนำ และนอกภูมิลำเนำของบบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
3.6 ผลกำรประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถำนประกอบกำรผู้ใช้บัณฑิต
3.7 อัตรำกำรศึกษำต่อในพื้นที่ของประชำกรวัยอุดมศึกษำเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
1. เป้ำหมำย
1.1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรยอมรับระดับชำติ และนำนำชำติด้ำนกำรเป็นสถำบันกำรศึกษำเพื่อท้องถิ่นที่สร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ
1.2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีระบบบริหำรที่มีประสิทธิภำพและคล่องตัว มุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลควำมพร้อมและควำมสำมำรถปรับตัวอย่ำงมีประสิทธิผลกับ
สถำนะมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
2. กลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมบุคลำกรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนำและแสดงออกถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ศักยภำพในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่
2.2 เพิ่มบทบำทกำรเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อท้องถิ่นให้ควำมสำคัญกับกำรบูรณำกำร กำรเรียนกำรสอนกับกำรพัฒนำท้องถิ่น และกำรสร้ำงประโยชน์ จ ำก
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
2.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
2.4 ปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยเฉพำะฐำนข้อมูลงบประมำณ และบุคลำกรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และมีธรรมำภิบำล
3. ตัวชี้วัด
3.1 จำนวนอำจำรย์ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ที่ได้รับรำงวัลระดับชำติและนำนำชำติ
3.2 อัตรำส่วนจำนวนผลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ ต่อจำนวนผลงำนดังกล่ำวที่ถูกนำใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม
3.3 ผลกำรสำรวจกำรรับรู้ ข่ำวสำร (นโยบำย แผนพัฒนำต่ำงๆ ที่สำคัญระดับชำติ ระดับจังหวัด ระดับองค์กร) ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภั ฏเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น
3.4 จำนวนฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
3.5 ระดับผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งสำกรบริหำรงำนภำครัฐ
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3.6 จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ
3.7 ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
3.8 ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ และกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยำยเครือข่ำยและปรับปรุงฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ
3.9 ผลสำรวจควำมคิดเห็น ควำมพึงพอใจของประชำชน และผู้รับบริกำรที่มีต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ระยะเริ่มต้น (พ.ศ. 2560 – 2564)
เริ่มต้นของกำรพัฒนำกำรวำงระบบและปรับโครงสร้ำงองค์กำรในทุกมิติ กำรสร้ำงควำมร่วมมือ และเริ่มต้นสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน
1. กลยุทธ์
มุ่งพัฒนำศักยภำพและยกระดับฐำนทรัพยำกรเพื่อควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันขององค์กำร ออกแบบวำงระบบและกำรปรับปรุงโครงสร้ำงทั้งทำงกำยภำพ
และกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยในทุกมิติ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรกำรสอน กำรวิจัย กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรบริกำรวิชำกำร รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และรองรับกำรพัฒนำในอนำคต ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อสร้ำงควำมเข้ มแข็ง โดยมุ่งสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน
2. เป้ำหมำย
2.1 พัฒนำระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
2.2 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยฐำนข้อมูลศักยภำพนักวิจัยและสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรภำคีเครือข่ำยอย่ำงเป็นองค์รวม
2.3 พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
2.5 กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ทันสมัยภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่โปร่งใสและยั่งยืน
3. ตัวชี้วัด
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3.1 จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำที่ได้รับกำรเผยแพร่หรืออ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ ไม่น้อ ยกว่ำ 100 ผลงำน
3.2 ร้อยละของบัณฑิตผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระใน 1 ปี ร้อยละ 80
3.3 จำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่หรืออ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์เชิง พำณิชย์ ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ หรือมีผลกระ ทบเชิง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 2,000 ผลงำน
3.4 จำนวนเงินทุนสนับสนุนวิจัยที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับองค์กรภำคีเครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 200 ล้ำนบำท
3.5 จำนวนชุดโครงกำรวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจำกควำมร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 5 ชุดโครงกำร
3.6 จำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง ไม่น้อยกว่ำ 15 ชุมชน
3.7 มหำวิทยำลัยมีกำรเปิดกำรบรรยำยสำธำรณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชำชนในชุมชนได้เข้ำมำฟังแนวควำมคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ชีวิต นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รับกำรยกย่องจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน อย่ำงน้อย 10 หน่วยงำน
3.8 จำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ ไม่น้อยกว่ำ 50 ผลงำน
3.9 ได้รับกำรจัดอันดับไม่เกิน อันดับที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบมหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ
3.10 สัดส่วนงบประมำณแผ่นดินต่องบประมำณรำยได้ เท่ำกับ 60 : 40
3.11 มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอันดับควำมโปร่งใสที่ดีขึ้น อย่ำงน้อย 5 ลำดับ
3.12 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ ค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 4.00

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 - 2564
นโยบำยข้อที่ 1 เร่งสร้ำงผลงำนกำรพัฒนำท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ตำมจุดเน้นของยุทธศำสตร์ประเทศ โดย
• บูรณำกำรงำนพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
• นำรูปแบบกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพมำพัฒนำบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถ เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
• ผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณำกำรศำสตร์แบบสหสำขำ และตอบสนองควำมต้องกำรทั้งระดับประเทศชำติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน
แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 20

• เร่งพัฒนำฐำนข้อมูลท้องถิ่น และเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน
• มุ่งพัฒนำมหำวิทยำลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้ ปัญญำเชิงกำรปฏิบัติจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร

นโยบำยข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนำครูมืออำชีพ ร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
ผ่ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม และกำรพัฒนำครูมืออำชีพ โดย
• เร่งพัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีกำรศึกษำที่เป็นรูปแบบเฉพำะของมหำวิทยำลัยแหล่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ (Learning Spaces)
• พัฒนำอำจำรย์ให้เป็นครูของครูมืออำชีพ
• เร่งปรับปรุง พัฒนำหลักสูตร รูปแบบกำรผลิตครู และพัฒนำครูประจำกำรให้เป็น ครูมืออำชีพที่มีสมรรถนะด้ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ รวมทั้งทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ และภำษำเพื่อกำรสื่อสำรในศตวรรษที่ 21
• เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนำนวัตกรรมและกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรผลิตครูในระบบปิด ตำมรูปแบบกำรเรียนรู้ที่มุ่งกำรแก้ไข
ปัญหำร่วมกันในโรงเรียน(Semi Residential Learning)
• สนับสนุนให้อำจำรย์และนักศึกษำร่วมกันพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนร่วม กับสถำนศึกษำและจัดให้มีกำรถ่ำยทอดนวัตกรรมด้ำนเสริม สร้ำงกำร
เรียนรู้ให้แก่โรงเรียนเครือข่ำย
• เพิ่มบทบำทกำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์/คณะต่ำงๆ ในกำรพัฒนำครูในสถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ของนักเรียนในสถำนศึกษำเครือข่ำยในเขตพื้นที่
มหำวิทยำลัยรับผิดชอบ
• พัฒนำโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ยกระดับคุณภำพ ผลกำรเรียนรู้
ร่วมกับคณะครุศำสตร์ และโรงเรียนเครือข่ำย
นโยบำยข้อที่ 3 ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนทั้งระดับชำติและนำนำชำติ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ โดย
• สรรหำ สนับสนุนให้คณำจำรย์มีคุณวุฒิ ผลงำนและตำแหน่งทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์
• ส่งเสริมให้คณำจำรย์ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ผลิตผลงำนที่โดดเด่น ได้รับรำงวัลและกำรยกย่องในระดับชำติและนำนำชำติ
• พัฒนำและผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับในด้ำนกำรมี ส่วนร่วมพัฒนำท้องถิ่น และพร้อมทำงำนในบริบ ทของประชำคม
อำเซียน
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พัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรตำมปรัชญำกำรเรียนรู้เชิง ผลิต
ภำพ (ProductiveLearning Philosophy)
• ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดเชิงผลิตภำพ กำรคิดด้ำนคุณธรรม และควำมรับผิดชอบ และมีผลงำน
เชิงประจักษ์นำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมหรือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
• ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถสูงพิเศษ (Talent) สร้ำงและนำเสนอผลงำนที่สร้ำงชื่อเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย
นโยบำยข้อที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีธรรมำภิบำลและเป็นองค์กรแห่งควำมสุข พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มีพลวัตในกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย
• เร่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
• สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้แบบนำนำชำติ พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กำรที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสภำพบรรยำกำศทำงวิชำกำร
• พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่เป็นตัวอย่ำงของชุมชนในกำรจัดกำรระบบนิเวศ
• พัฒนำองค์กรแห่งควำมสุขที่อำจำรย์ บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี และสำมำรถดึงดูดคนดี คนเก่งเข้ำมำร่วมงำนได้
• ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของอำจำรย์บุคลำกรและนักศึกษำรวมทั้งส่งเสริมกำรน้อมนำแนวพระรำชดำริหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติงำน และกำรดำเนินชีวิต
• กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิผล
• เตรียมกำรเพื่อรองรับกำรก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับตำมหลักธรรมำภิบำล
•

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในที่มีผลกระทบต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมียุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ กำรที่ประเทศจะ
พัฒนำนั้นจะขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญำและนวัตกรรม ได้วำงรำกฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติทุกช่วง
วัย แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2561 – 2564 โดยมี ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ควำมสำคัญกับกำร
วำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพและใจที่ดี มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโอย่ำงมี
คุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำคนไทย ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกทีดีต่อสัง คมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และ
แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 22

ควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคม ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคมกำร
แก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรม เป็นปัญหำด้ำนควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงกลุ่มประชำกร ควำมแตกต่ำงของคุณภำพกำรบริกำรภำครัฐโดยเฉพำะในพื้นที่
ห่ำงไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกำสที่ได้รับบริกำรที่คุณภำพต่ำกว่ำ ข้อจำกัดในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล ให้ควำมสำคัญกับ
กำรดำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข กำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทย มุ่งเน้นมำกขึ้น
ในเรื่องกำรเพิ่มทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำนที่สนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพำะ
กำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือที่เชื่อมโยงกำรเพิ่มผลิตภำพสำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกำสสตรี และผู้สูงอำยุ และ
ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพื้นที่และบูรณำกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย เร่งกำรปฏิรูปบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง ยุทธศำสตร์ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ให้ควำมสำคัญกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ
ภำครัฐ และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้ควำมสำคัญ กับกำรพัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยที่เอื้ออำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำร พัฒนำบุคลำกร วิจัย
โครงสร้ำงพื้ นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรบริหำรจัดกำร ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย รำชภัฏเพื่อ กำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 โดยมี
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น สร้ำงควำมร่วมมือกับพื้นที่ ภำครัฐ ภำคเอกชน และกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ในกำรร่วมกันวำงแผนพัฒนำเชิงพื้นที่ และ
ดำเนินโครงกำรพัฒนำกิจสัมพันธ์ ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู บัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะที่เป็นเลิศเป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตสมบูรณ์
ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ำยทอดบ่มเพำะให้กับศิษย์ในแต่ละช่วงวัย และบัณฑิตได้รับกำรเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
บูรณำกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่ ยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้ำนสมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง อำจำรย์และบุคลำกรทำง กำรศึกษำ ทุกสำขำวิชำเป็นมืออำชีพมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ และยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรยอมรับระดับชำติและนำนำชำติด้ำนกำรเป็นสถำบันกำรศึกษำเพื่อท้องถิ่นที่สร้ำงควำมมั่นคงให้กั บประเทศ มีระบบบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพและคล่องตัวมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิ บำลควำมพร้อมและควำมสำมำรถปรับตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกับสถำนะมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ แผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ซึ่งในระยะเริ่มต้น ปีที่ 1–5 พ.ศ. 2560 -2564
พัฒนำศักยภำพและยกระดับฐำนทรัพยำกรเพื่อควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันขององค์กำรออกแบบวำงระบบและกำรปรับปรุง โครงสร้ำงทั้งทำงกำยภำพและกำรบริหำรของ
มหำวิทยำลั ยในทุ กมิติไม่ว่ ำจะเป็นกำรจั ดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม กำรบริกำรวิชำกำรรวมทั้ง กำรบริห ำรจั ดกำรภำยใน เพื่อยกระดับขี ด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันรองรับกำรพัฒนำในอนำคต กำรเป็นองค์กำรแห่งควำมโปร่งใสภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและ พัฒนำเครือข่ำย เพื่อ
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สร้ำงควำมเข้มแข็งโดยมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำชุมชนและสังคม นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมี
นโยบำยข้อที่ 1 เร่งสร้ำงผลงำนกำรพัฒนำท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ นโยบำยข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนำครูมืออำชีพร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ นโยบำยข้อที่ 3
ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนทั้งระดับชำติและนำนำชำติ นโยบำยข้อที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีธรรมำภิบำลและเป็นองค์กรแห่ง
ควำมสุข
จำกบริบททั้งหมดที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ได้นำมำพิจำรณำวิเครำะห์ปัจจัยที่ผลกระทบกับสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอกต่อองค์กร (SWOT Analysis)
เพื่อใช้ในกำรกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยต่อไป
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ส่วนที่ 2
แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พัทธกิจ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปรัชญำ (Philosophy) :
“แหล่งรวมองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำสู่สังคม”
วิสัยทัศน์ (Vision) :
“สำนักวิทยบริกำรเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ชั้นนำของสังคม”
พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในทุกๆ ด้ำน เพื่อเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้แหล่งรวมควำมรู้ชั้นนำของสังคม
2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ และดำเนินกำรให้สอดคล้องตำมหลักสูตร ตำมควำมต้องกำรของสังคม
3. บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม
4. สืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม
5. สร้ำงพันธมิตร เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดภำคีต่ำงๆ ทั้งภำยใน และภำยนอกให้ก้ำวทันประชำคมอำเซียน
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ตำมหลักธรรมำภิบำล และระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมของสังคม
เป้ำประสงค์ (Goals) :
1. จัดหำทรัพยำกรในกำรให้บริกำรองค์ควำมรู้ตรงตำมควำมต้องกำรของสังคม
2. จัดสภำพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะดวกสบำย และมีมำตรฐำน
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3. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ
4. ยกระดับกำรบริกำรห้องสมุดให้ได้มำตรฐำนระดับชำติ และมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
วัตถุประสงค์ (Objective) :
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเรียนรู้ได้จำกทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ (Platform) ที่มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำร
พัฒนำสังคม
2. เพื่อให้สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำคเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรในสังคม
3. เพื่อส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำตน และสังคม
4. เพื่อสืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม
5. เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
นโยบำยคุณภำพทีเ่ กี่ยวกับผลผลิต (Policy output quality) :
1. จัดหำและรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศ หลำกหลำยรูปแบบ ให้สอดคล้องตรงตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และควำมต้องกำรของผู้ใช้ ทันต่อควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี
2. พัฒนำและจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบสำมำรถสืบค้น และเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว
3. ให้บริกำรพื้นฐำน และบริกำรอื่นๆ ตรงกับควำมต้องกำรมีระเบียบกำรใช้บริกำรที่ชัดเจนเพื่อควำมเสมอภำค และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
4. ปรับปรุงและจัดพื้นที่บริกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และร่วมรณรงค์ส่งเสริมมำตรกำรประหยัดพลังงำน พัฒนำให้เป็นห้องสมุดสีเขียวหรือห้องสมุดมีชีวิต
5. พัฒนำและรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร สร้ำงควำมพึงพอใจ เปิดโอกำสให้สังคมมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและบริหำรจัดกำร
6. ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำร และโครงกำรที่เป็นอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำศักยภำพสังคม
7. บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
8. พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน และกำรบริหำรจัดกำรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
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9. แสวงหำพันธมิตร และเครือข่ำยควำมร่วมมือ ระหว่ำงห้องสมุดภำคีต่ำงๆ ทั้งภำยใน และภำยนอกให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
10.สนับสนุนกำรพัฒนำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีศักยภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดของเป้ำประสงค์ และผูร้ ับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

2560

เป้ำหมำย
2561 2562 2563

2564

ระดับ
KPI

หน่วยงำนดำเนินกำร
/รำยงำน

เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน
5.11 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยด้วย
- น้อยกว่ำ น้อยกว่ำ น้อยกว่ำ น้อยกว่ำ
ม.
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
อันดับ อันดับ อันดับ
อันดับ
Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบ
สำรสนเทศ
15
15
15
15
มหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ

ผูก้ ำกับติดตำม
อ.ไชย มีหนองหว้ำ
รองอธิกำรบดี

ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล
กลยุทธ์
5.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำสมรรถนะให้อำจำรย์ และบุคลำกร ให้เกิดกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ (Productive Learning)
5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ
5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรสำนักงำน
5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว
5.6 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี สำรสนเทศ สิ่งอำนวยควำมสะดวก และบริกำรขั้น พื้นฐำนเพื่ อรองรับต่ อกำรเป็น Semi
residential University
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แผนงำน โครงกำร แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล
กลยุทธ์

โครงกำร

ตัวชี้วัด

2560
5.1 บริหำรจัดกำร 5.1.1 โครงกำร 5.1.1.1 ระดับ ระดับ
ทรัพยำกรมนุษย์ให้มี พัฒนำระบบกำร ควำมสำเร็จ
5
สมรรถนะที่เป็นเลิศ จัดกำรทรัพยำกร ของกำร
พร้อมต่อกำร
บุคคลสู่ควำมเป็น จัดกำร
เปลี่ยนแปลง และ เลิศ
ทรัพยำกร
พัฒนำสมรรถนะให้
บุคลำกรสู่
อำจำรย์ และ
ควำมเป็นเลิศ
บุคลำกร ให้เกิดกำร
เรียนรู้เชิงผลิตภำพ
(Productive
Learning)
5.2 เสริมสร้ำง
5.2.3 โครงกำร 5.2.3.1
ระดับ
ธรรมำภิบำลเพื่อ
พัฒนำองค์กร
ระดับวำม
3
เป็นมหำวิทยำลัยที่ แห่งกำรเรียนรู้ สำเร็จของ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้ำงชุมชน กำรพัฒนำ
อุดมปัญญำ
องค์กร
แห่งกำร
เรียนรู้โดย
สร้ำงชุมชน
อุดมปัญญำ

2561
ระดับ
5

ระดับ
4

เป้ำหมำย
2562
ระดับ
5

ระดับ
5

2563
ระดับ
5

ระดับ
5

2564
ระดับ
5

ระดับ
5

กิจกรรม

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ทบทวนจัดทำ
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติกำร

1.ค่ำที่พัก 55,800 บำท (งบ ก.) อ.ณัฐพงศ์
2.ค่ำเช่ำรถ 30,000 บำท (งบผ.) วัฒนศิริพงษ์
3. ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง
63,550 บำท (งบ ผ.)
4. ค่ำวัสดุโครงกำร และของที่
ระลึก 650 บำท (งบ ผ.)

กำรจัดกำรควำมรู้
สำนักวิทยบริกำรฯ
(KM) อบรมกำร
เพิ่มมูลค่ำขยะ

1. ค่ำวัสดุ เช่น โปสเตอร์ กำว
ผศ.มณทิพย์
สองหน้ำ เชือก สติกเกอร์
จันทร์แก้ว
กระดำษสี 3,600 บำท (งบ ผ.)
2. ค่ำใช้สอย ค่ำอำหำรว่ำง
1,400 บำท ( 20 คน x 35 บำท
x 2 มื้อ) (งบ ผ.)

ผู้รำยงำน
สำนัก
วิทยบริกำรฯ

รวม 150,000 บำท

รวม 5,000 บำท
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สำนัก
วิทยบริกำรฯ

กลยุทธ์

โครงกำร

ตัวชี้วัด

5.3 พัฒนำ
5.3.1 โครงกำร
มำตรฐำนกำรศึกษำ จัดกำรมำตรฐำน
สู่ควำมเป็นเลิศ
กำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อสู่
ควำมเป็นเลิศ

5.3.1.1
ระดับ
ควำมสำเร็จ
ของกำร
ดำเนินงำน
ตำมแผนกำร
ประกัน
คุณภำพ
กำรศึกษำ

5.4 พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรสำนักงำน

5.4.1.1 ร้อย
ละของกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ
ตำมแผนที่
กำหนด

5.4.1 โครงกำร
พัฒนำประสิทธิ
ผลกำรบริหำร
สำนักงำน

2560
ระดับ
5

2561
ระดับ
5

เป้ำหมำย
2562
ระดับ
5

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

2563
ระดับ
5

2564
ระดับ
5

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

กิจกรรม

งบประมำณ

ประชุมเชิง
กิจกรรมที่ 1
ปฏิบัติกำรกำร
1. ค่ำใช้สอย (ผ. 5,700 บำท)
บริหำรจัดกำรกำร
1.1 ค่ำอำหำร
ประกันกำรศึกษำ
(30X120X1=3,600 บำท)
คุณภำพภำยใน
1.2 ค่ำอำหำรว่ำง
(IQA)
(30X35X2=2,100 บำท)
2. ค่ำวัสดุ (ผ. 100 บำท)
รวม 5,800 บำท
กิจกรรมที่ 2
1. ค่ำตอนแทนวิทยำกร
(ก. 3,500 บำท)
รวม 3,500 บำท
1.กำรบริหำร
1. ค่ำวัสดุต่ำงๆ (ผ.181,500
สำนักงำน
บำท / ก.176,200 บำท)
(วัสดุ สำนักงำน/ 2. ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมวัสดุ
งำนบ้ำน งำนครัว ครุภัณฑ์ (ก.70,000 บำท)
ค่ำซ่อมแซมบำรุง 3. ค่ำใช้สอย บำรุงลิฟท์
รักษำ วัสดุครุภัณฑ์ (ผ.100,000 บำท)
อำคำรสถำนที่
4. ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำสำธำรณูปโภค (ก.7,000 บำท)
งำนประชำสัมพันธ์ 5. เข้ำเล่มคู่มือ เอกสำร ป้ำย
ต่ำง ๆ)
ประชำสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์
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ผู้รับผิดชอบ

ผู้รำยงำน

ผศ.มณทิพย์
จันทร์แก้ว

สำนักวิทย
บริกำรฯ

อ.ณัฐพงศ์
วัฒนศิริพงษ์

สำนักวิทย
บริกำรฯ

กลยุทธ์

โครงกำร

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้ำหมำย
2562

2563

2564

กิจกรรม

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รำยงำน

ผศ.กมลมำศ
วงษ์ใหญ่

สำนัก
วิทยบริกำรฯ

ผศ.มณทิพย์
จันทร์แก้ว

สำนักวิทย
บริกำรฯ

(ผ.10,000 บำท)
รวม 544,700 บำท
2. จัดซุ้มแสดง
ควำมยินดีบัณฑิต

1. วัสดุโครงกำร เช่น โฟม
สติ๊กเกอร์ ผ้ำ ริบบิ้น กระดำษสี
ดอกไม้ประดับ หญ้ำเทียม และ
ของตกแต่งต่ำงๆ (ก.5,000บำท)
รวม 5,000 บำท

3. ส่งเสริมกำร
อ่ำน

5.4.3 โครงกำร
จัดประชุมเพื่อ
พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
โดยมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน

5.4.3.1 ร้อย
ละของกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ
ตำมแผน
กำรจัด
ประชุม

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

1. วัสดุโครงกำร เช่น กระเป๋ำ
กล่องข้ำว แก้วน้ำ ตุ๊กตำ ของที่
ระลึกต่ำงๆ (ก.10,000บำท)
รวม 10,000 บำท
กำรจัดประชุม
1. ค่ำตอบแทน (ก.22,000 บำท)
คณะกรรมกำร
2. ค่ำใช้สอย (ก.3,700 บำท)
ประจำส่วนรำชกำร 2.1 ค่ำอำหำร
(10X150X2=3,000 บำท)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำง
(10X35X2=700 บำท)
รวม 25,700 บำท

แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 30

กลยุทธ์

โครงกำร

5.5 พัฒนำ
5.5.1 โครงกำร
มหำวิทยำลัยให้เป็น พัฒนำสิง่ แวด
มหำวิทยำลัยสีเขียว ล้อมและบริหำร
จัดกำรมหำ
วิทยำลัยสีเขียว

ตัวชี้วัด
5.5.1.1
ระดับควำม
สำเร็จของ
บริหำร
จัดกำรมหำ
วิทยำลัย
สีเขียว

2560

2561

เป้ำหมำย
กิจกรรม
2562
2563 2564
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 1.อบรมกำรซ้อมใช้
อุปกรณ์ภำวะ
ฉุกเฉินและกำร
อพยพหนีไฟ

2.DIY. กำรประดิษฐ์
สิ่งของต่ำงๆ ของ
สำนักฯ "DIY by
ARIT"

งบประมำณ
1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร
(ก. 5,400 บำท) (600 บำท X
9 ชั่วโมง)
2. ค่ำใช้สอย ค่ำอำหำรว่ำง
(ก.2,240 บำท) (32 คน X 35
บำท X 2 มื้อ )
รวม 7,640 บำท
1. ค่ำวัสดุโครงกำร เช่น กำวร้อน
/ปืนกำว ไส้ปืนกำว หัวแร้ง
กระดำษ ปำกกำเคมี กระดำษบรู๊ท กำว เชือกผ้ำ ป้ำย
โครงกำรฯ สติ๊กเกอร์ วัสดุ
ตกแต่งต่ำงๆ (ผ. 25,000 บำท)
รวม 25,000 บำท

3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1. ค่ำวัสดุ งำนสวน เช่น ต้นไม้
ภำยในสำนัก
ปุ๋ย ดินปลูก กระถำง กรรไกรตัด
(Green Zone)
กิ่ง บัวรดน้ำ อุปกรณ์ทำสวน
ต่ำงๆ (ผ. 20,000 บำท)
รวม 20,000 บำท
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ผู้รับผิดชอบ
ผศ.มณทิพย์
จันทร์แก้ว

ผู้รำยงำน
สำนักวิทย
บริกำรฯ

กลยุทธ์

โครงกำร

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้ำหมำย
2562

2563

2564

กิจกรรม
4. กิจกรรมปลูก
ผักสวนครัว ตำม
วิถีคนเมือง

5.6 จัดหำและ
พัฒนำทรัพยำกร
สนับสนุนกำรเรียนรู้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศสิง่
อำนวยควำมสะดวก
และบริกำรขั้น
พื้นฐำนภำยใน
มหำวิทยำลัยให้
พร้อมต่อกำรเป็น

5.6.1 โครงกำร
จัดหำและพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยำกร
สนับสนุน
กำรศึกษำ กำรวิจัย
กำรบริกำร
วิชำกำร

5.6.1.1
ค่ำเฉลี่ย ควำม
พึงพอใจของ
นักศึกษำและ
อำจำรย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน กำร
เรียนรู้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก
และบริกำรขั้น
พื้นฐำนภำยใน

งบประมำณ

1. ค่ำวัสดุ ดินปลูกพืช ขุยมะพร้ำว ขี้เถ้ำหม้อกรอง ปุ๋ย
(อำหำรเสริม) กระถำงคละขนำด
เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคละชนิด
รั้วไม้สนำมแบบปักดินสีขำว
(ก.42,360 บำท)
รวม 42,360 บำท
5.กิจกรรม Green 1. ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 1
Security
ระบบ (ก. งบลงทุน จำนวน
130,000 บำท)
รวม 130,000 บำท
มำกกว่ำ มำกกว่ำ มำกกว่ำ มำกกว่ำ มำกกว่ำ 1.จัดหำทรัพยำกร (งบ ผ. 500,000 บำท)
3.51
3.51
4.51
4.51
4.51 กำรเรียนรู้
1. จัดหำหนังสือ ฯลฯ
(ผ.ค่ำวัสดุ 283,000 บำท)
2. จัดหำ/เผยแพร่งำนวิจัย
วิทยำนิพนธ์ และฐำนข้อมูล
(ผ.ค่ำวัสดุ10,000บำท)
3. จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
(ARIT) (ผ.ค่ำวัสดุ12,000บำท)
4.จัดหำวำรสำร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
eBooks eMagazine ฐำนข้อมูล
ออนไลน์ ฯลฯ
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ผู้รับผิดชอบ

ผู้รำยงำน

ผศ.มณทิพย์
จันทร์แก้ว

สำนักวิทย
บริกำรฯ

อ.ณัฐพงศ์
วัฒนศิริพงษ์

สำนักวิทย
บริกำรฯ

ผศ.กมลมำศ
วงษ์ใหญ่

สำนักวิทย
บริกำรฯ

กลยุทธ์
Semi residential
University

โครงกำร

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้ำหมำย
2562

2563

2564

กิจกรรม

มหำวิทยำลัย

2.พัฒนำ
ฐำนข้อมูลกำร
เรียนรู้

5.6.2.1 ผล
กำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลัย
ด้วย Webo
metrics
Ranking เมื่อ
เปรียบเทียบ
มหำวิทยำลัย
ในกลุ่มรำช
ภัฏ

<15

<15

<15

<15

3.อบรมพัฒนำ
ระบบข้อมูล
Webometrics

งบประมำณ
(ผ.ใช้สอย110,000บำท
ผ.วัสดุ 85,000บำท)
รวม 500,000 บำท
1.บำรุงรักษำระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST
(ก.ค่ำใช้สอย 100,000 บำท)
2.บำรุงรักษำประตูRFID/
Book return/self check
ระบบห้อง Inspiration lab
อุปกรณ์ที่หมดสัญญำ/ประกัน
ตลอดจนซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ
(ผ.ค่ำใช้สอย 200,000 บำท)
รวม 300,000 บำท
1. ค่ำใช้สอย ค่ำอำหำรว่ำง
(50 คน x 35 บำท x 2 มื้อ)
(งบ ก. 3,500 บำท)
รวม 3,500 บำท
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ผู้รับผิดชอบ

ผู้รำยงำน

ผศ.กมลมำศ
วงษ์ใหญ่

สำนักวิทย
บริกำรฯ

อ.ณัฐพงศ์
วัฒนศิริพงษ์

สำนักวิทย
บริกำรฯ

หมำยเหตุ : เกณฑ์กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ
ระดับ 1 มีกำรจัดทำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 5 นำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.2 ระดับควำมสำเร็จกำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx)
ระดับ 1 มีกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ
ระดับ 2 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ
ระดับ 5 นำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรตำมแผนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ 5.5.1.1 ระดับควำมสำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว
ระดับ 1 มีกำรจัดทำแผนระดับควำมสำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว
ระดับ 2 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนระดับควำมสำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว
ระดับ 5 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ต่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว มำกกว่ำ 3.51
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ส่วนที่ 3
คำอธิบำยตัวชี้วดั
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล
โครงกำรที่ 5.1.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับ 1 มีกำรจัดทำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 5 นำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
โครงกำรที่ 5.2.3 โครงกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ
ตัวชี้วัดที่ 5.2.3.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับ 1 ทุกหน่วยงำนมีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 2 ทุกหน่วยงำนมีระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ทุกหน่วยงำนมีระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51–100
ระดับ 4 ทุกหน่วยงำนมีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 5 ทุกหน่วยงำนมีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่สำธำรณะและกำรนำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
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โครงกำรที่ 5.3.1 โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยมีกำรกำกับกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร คณะ/วิทยำลัย หน่วยงำนสนับสนุน โดยมีกำรดำเนินกำรตั้งแต่กำรควบคุมคุณภำพ กำร
ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพ กำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินมุ่งไปที่ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกกว่ ำกำรประเมินคุณภำพ เพื่อให้
สำมำรถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตำม กำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่กำหนดสะท้อนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของมหำวิทยำลัย
2. กำกับติดตำมส่งเสริ ม สนับ สนุน ให้ ทุ กหน่ว ยงำนในมหำวิ ทยำลัยมี กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุ ณ ภำพภำยในตำมระบบและกลไกที่ มหำวิ ทยำลัยก ำหนด
ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ
3. มีคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่กำหนดในข้อ 2 และรำยงำน ผลกำรติดตำมให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ
4. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงำนสนับสนุน และมหำวิทยำลัย ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ
5. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุ ณภำพกำรศึกษำภำยในมำวำงแผนพัฒนำคุ ณภำพ (Improvement Plan) นำเสนอต่อสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รวมถึงปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร 1 ข้อ มีกำรดำเนินกำร 2 ข้อ มีกำรดำเนินกำร 3 ข้อ มีกำรดำเนินกำร 4 ข้อ มีกำรดำเนินกำร 5 ข้อ

โครงกำรที่ 5.4.1 โครงกำรประสิทธิผลกำรบริหำรสำนักงำน
ตัวชี้วัดโครงกำรที่ 5.4.1.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่กำหนด
เกณฑ์กำรคำนวณ
จำนวนเงินงบประมำณที่เบิกจ่ำยจริง
X 100
จำนวนเงินงบประมำณทั้งหมดตำมแผนที่กำหนด
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โครงกำรที่ 5.5.1 โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว
ตัวชี้วัดที่ 5.5.1.1 ระดับควำมสำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับ 1 มีกำรจัดทำแผนระดับควำมสำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว
ระดับ 2 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนระดับควำมสำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว
ระดับ 5 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ต่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว มำกกว่ำ 3.51
โครงกำรที่ 5.4.3 โครงกำรจัดประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ตัวชี้วัดโครงกำรที่ 5.4.3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรจัดประชุม (ร้อยละ 100)
โครงกำรที่ 5.6.1 โครงกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทรัพยำกร สนับสนุนกำรศึกษำกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวชี้วัดที่ 5.6.1.1 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุน กำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกและบริกำร
ขั้นพื้นฐำนภำยในมหำวิทยำลัย ( >4.51)
ตัวชี้วัดที่ 5.6.2.1 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยด้วย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบมหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ ( <15 )
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ส่วนที่ 4
กำรกำกับติดตำม
1. แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำร
ในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 –
2564 จำเป็นอย่ำงยิ่งที่สำนักฯ จะต้องมีกำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อน กำรดำเนินงำนและกำรติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน โดยจะต้องมีกำรสื่อสำร
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักกำรสำระสำคัญของ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงำนหลัก ค่ำเป้ำ หมำย ให้แก่คณะผู้บริหำรทุกระดับรวมทั้งบุคลำกรภำยในให้รับทรำบ เข้ำใจ
มีกำรนำประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรดำเนินงำนที่กำหนดไว้ไปเป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสำนัก ผ่ำนกระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีและ
กำรจัดข้อตกลงผลงำนรำยบุคคล มีกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดรับกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในกำรติดตำมผลกำรบริห ำร
งบประมำณ ให้เอื้ออำนวยต่อกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน และจัดให้มีกำรกำหนดกรอบกำรประเมินผลระบุตัวชี้วัดควำมสำเร็จของยุทธศำสตร์ตำม แนวทำงกำรบริหำร
ยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตำมผลกำรดำเนินกำร แสวงหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรรับรู้ ลดปัญหำอันสืบเนื่องมำจำกควำมเปลี่ยนแปลงของ
เงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์

2. รูปแบบ แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผล
เพื่อทำให้กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
พ.ศ. 2560 – 2564 สำมำรถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของกำรดำเนินงำนและเป็นไปตำมหลักกำรของกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง มหำวิ ทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีกำรกำหนดกรอบกำรประเมินผลในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน ในแนวใหม่ที่ มี
ลักษณะเป็นกำรประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในกำรติดตำมและประ เมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดย
กำหนดจัดให้มีกำรกำหนดประเด็นในกำรติดตำมประเมินผลให้อยู่ภำยใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจำรณำ 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิ ติคุณภำพ มิติประสิทธิภำพ
และกำรพัฒนำองค์กำร ดังแผนภำพต่อไปนี้
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3. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อควำมสำเร็จ
ในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรเพื่อนำยุทธศำสตร์ตำมแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 ไปสู่กำรปฏิบัติจำเป็นอย่ำงยิ่งที่สำนักจะต้องมีกำรพัฒนำกลไกและวำงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์ที่กำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิง
ปฏิบัติ และตระหนักถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อควำมสำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
1 กำรพัฒนำกลไกและเงื่อนไขที่จำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ
1.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพำะผู้บริหำร และคณะบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
โดยควรมีกำรนำเสนอสำระสำคัญของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ในส่วนของ คณะกรรมกำรประจำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร
หัวหน้ำหน่วยงำนบุคลำกรสำนัก รวมทั้งมหำวิทยำลัย ได้รับทรำบถึงจุดเน้นและทิศทำงในกำรดำเนินงำนเพื่อจะได้มีกำรพัฒนำนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินงำน
แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 39

1.2 กำรสร้ำงกำรรับรู้และบรรยำกำศเชิงผลักดันจำกกลไกภำยใน อันได้แก่ คณะกรรมกำรประจำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรบริหำร โดยจำเป็นต้องมีกำร
นำเสนอ จัดกำรประชุมสัมมนำเพื่อชี้แจงถึงทิศทำงและยุทธศำสตร์ในกำรดำเนินงำน กำรจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเป็นรำยรอบ รวมทั้ง กำรจัดให้มีกำรประชุมติดตำม
ผลกำรดำเนินเป็นระยะเพื่อรับทรำบควำมก้ำวหน้ำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงของคณะผู้บริหำร หัวหน้ำหน่วยงำน บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
1.3 กำรมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในกำรร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมเคลื่อนไหวของกำรดำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะในส่วนของบุคลำกร
ระดับปฏิบัติ อำทิ คณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ
1.4 กำรกำหนดให้หน่วยงำน ผู้บริหำรมีภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรรำยงำนผลงำนต่อสำธำรณะ โดยต้องนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนผล สร้ำงกำรรับรู้ถึง
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชำคมภำยในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้น
ให้มีควำมพยำยำมในกำรผลักดัน ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนให้เกิดผลมำกยิ่งขึ้น โดยในกำรนี้ควรต้องจัดให้มีกำรนำเสนอ เผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยที่มี
อยู่ในช่วงปัจจุบัน อำทิ จดหมำยข่ำว กำรประชุมติดตำม กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต กำรจัดรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ
2. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อควำมสำเร็จ
2.1 กำรพัฒนำผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องสืบเนื่องจำกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติเป็นกระบวนกำรที่ต้อ งอำศัยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ
และเต็มใจในกำรที่จะผลักดันให้มีกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทั้งในส่วนของกำรพัฒนำระบบงำน และกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงำน ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภำรกิจที่
ล้วนมุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจำเป็นต้องใช้เวลำและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนเพื่อผลักดันให้เกิด กำรเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบ
และตัวบุคคล ดังนั้นกำรมีโครงข่ำยของผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงที่กระจำยอยู่ทั่วมหำวิทยำลัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแผน
2.2 กำรร่วมมือกันกำรทำงำนในรูปแบบเครือข่ำยร่วมรัง สรรค์ สืบเนื่องจำกกระบวนกำรนำยุทธศำสตร์รวมทั้งนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ เป็นกระบวนกำรที่
โครงสร้ำง กระบวนกำรต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลำกหลำยและต่ำงวัตถุประสงค์กัน จึงทำให้กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน ตำมแผนต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
เครือข่ำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมำก ดังนั้นจึงจำเป็นอย่ำงยิ่ง ที่จะต้องยึดหลักกำรทำงำนแบบเครือข่ำยและกำรเป็นกัลยำณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้กำร
ดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรประสบผลสำเร็จ
2.3 กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์ด้วยกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำง ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของแผนให้เป็ นที่รับรู้
และเข้ำใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยผ่ำนกระบวนกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ โดยจะต้องทำให้หน่วยงำน บุคลำกรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ งำนในหน้ำที่ให้เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินกำรที่ได้มีกำรกำหนดไว้ โดยอำศัยเครื่องมือหรือกลไกทำงกำรบริหำรหลำยๆ ประกำรควบคู่กันไป อำทิ กำรจัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์ กำรวำงแผนโครงกำร
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และจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ กำรทบทวนจัดโครงสร้ำงองค์กำรรองรับกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำรวัดและประเมินผลสำเร็จตำม
แนวทำง Balanced Scorecard และกำรจัดสรรรำงวัลสิ่งจูงใจตำมผลงำน เป็นต้น
2.4 กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติง ำนตำมแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2560– 2564 โดยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยจะต้องมีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรดำเนินกำรตำมแผนทุกปีงบประมำณ โดยจะมีกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของทุกปี และนำเสนอผลกำรปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ ตำมแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะและนำผลกำร
ประเมินดังกล่ำวมำพัฒนำปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในครำวต่อไป
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ภำคผนวก
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1. ควำมเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบำย และแผนของรัฐบำล
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2. ควำมเชื่อมโยงนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย

นโยบำยสภำฯข้อ 1 เร่งสร้ำงผลงำนกำรพัฒำท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
(Productive Learning)

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำร
แก้ไขปัญหำท้องถิ่น

นโยบำยสภำฯข้อ 2 ผลิตและพัฒนำครูมืออำชีพ ร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำน
ศึกษำ ผ่ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
กำรพัฒนำครูมืออำชีพ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
(Productive Learning)

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์และถ่ำยทอด
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
นโยบำยสภำฯข้อ 3 ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนทั้งระดับชำติและนำนำชำติ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
(Productive Learning)

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำ
ภิบำล

นโยบำยสภำฯข้อ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีธรรมำภิบำลและเป็นองค์กรแห่ง
ควำมสุข

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไข
ปัญหำท้องถิ่น
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล

ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกับพันธกิจของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

พันธกิจที่ 4 สืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของสังคม

พันธกิจที่ 1 พัฒนำสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในทุกๆ
ด้ำน เพื่อเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้
แหล่งรวมควำมรู้ชั้นนำของสังคม

พันธกิจที่ 2 จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ และดำเนินกำรให้
สอดคล้องตำมหลักสูตร ตำมควำม
ต้องกำรของสังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ
มีธรรมำภิบำล

พันธกิจที่ 3 บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ และวิชำกำรอย่ำงมี
คุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
สังคม

พันธกิจที่ 5 สร้ำงพันธมิตร เครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดภำคีต่ำงๆ
ทั้งภำยใน และภำยนอกให้ก้ำวทัน
ประชำคมอำเซียน

พันธกิจที่ 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดี ตำมหลักธรรมำภิบำล ระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและมำตรฐำนห้องสมุด
สีเขียว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสังคม
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ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ วิไลลักษณ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กมลมำศ วงษ์ใหญ่
อำจำรย์ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
นำงอำรีย์ ทิพรส
น.ส.พัทธนันท์ แสงปำก

ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำสำนักงำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

จัดทำเลมโดย คณะกรรมกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โทร. 0 - 2529 - 1976 ตอ 24

ขอขอบคุณกำรสนับสนุนข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กองนโยบำยและแผน
แผนกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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