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1. ค�าขวัญ  
 สุขา สงฺ ฆสส  สามคฺคี : ความสามัคคีย่อมท�าให้เกิดสุข

2. ปรัชญา (Philosophy)       

 สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. วิสัยทัศน์ (Vision)
 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่น้อมน�าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้

ตามแนวพระราชด�าริ  บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย                                      

การบรกิารวชิาการ และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม ทีม่คีณุค่าสูท้่องถิน่ ท�าให้ชมุชนเข้มแขง็

พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 (พ.ศ.2559 – 2564)



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559 - 2564)2

4. พันธกิจ (Mission)
 1. เพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

แบบบูรณาการโดยการน้อมน�าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชด�าริฯ 

 2. ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา                 

แก้ไขปัญหาท้องถิ่น

 3. สร้างองค์ความรู้ ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 4. จดัการระบบการภายในโดยเน้นการบรหิารแบบจดัการตวัเอง  เพือ่พฒันาองค์การอย่างยัง่ยนื

5. ค่านิยมองค์กร 
 P : Performance   มีศักยภาพเต็มเปี่ยม

 S : Spirit    มีจิตวิญญาณ มีน�า้ใจ 

 R : Responsibility  มีส�านึกรับผิดชอบ

 U : Unity   มีความสามัคคี 

6. อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน

7. เอกลักษณ์ 
 มหาวิทยาลัยสร้างคนพัฒนาท้องถิ่น

8. ภาพอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เปรียบดัง “ต้นกล้วย”                 
พันธุ์ไม้แห่งปัญญา ทนต่อสภาพแวดล้อม พึ่งพาตนเองได้ เอื้อเฟื้อต่อ
ระบบนิเวศ มีความผูกพันกับวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิด  
 สังคมไทย นิยมน�ากล้วยทั้งต้น กาบ ใบ เครือ ดอก (ปลี)                      
และผล มาใช้ในงานมงคล อันหมายถึง แหล่งการเรียนรู้เพื่อความเจริญ
งอกงามอย่างรวดเร็ว สร้าง และพัฒนาปัจจัยน�าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ 
และความสุขของท้องถิ่น 
 รากเหง้าของกล้วย สามารถแตกหน่อเป็นต้นใหม่ได้ตลอดเวลา

ที่มีปัจจัยเหมาะสมโดยไม่ต้องรอให้มีผลหรือเมล็ด เปรียบเสมือน                    
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ความเป ็นมาของมหาวิทยาลัยในการผลิต                                                                             
“ครูมืออาชีพและนักปฏิบัติมืออาชีพ” เพื่อ                       
รับใช้ชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมที่จะผลิต
ครูรุ ่นใหม่ออกไปปรับใช้ชุมชนท้องถ่ิน เป็นครู                            
ของแผ่นดิน
 ล�าต้นกล้วยภายในมีหยวกกล้วยที่           
ขาวบริสุทธิ์ทรงคุณค่าและภายนอกมีกาบกล้วย

ที่ช่วยกันท�าหน้าที่ล�าเลียงธาตุอาหารและน�้า ค�้าจุน ชูใบให้ได้รับแสงอาทิตย์ หยวกกล้วยสามารถน�ามา
ประกอบอาหาร ที่ปลอดภัยได้หลายชนิด กาบกล้วยเมื่อน�ามาตากแห้งเป็นเส้นใยเหนียวสามารถน�ามาให้
ประโยชน์ได้หลากหลายเปรยีบดงัเสมอืนผูบ้รหิาร ฝ่ายอ�านวยการและบคุลากรสายสนบัสนนุ ทีย่ดึมัน่ต่อ
ศกัดิศ์รมีคีณุภาพ คณุธรรม ยนืหยดั และอดทนปรบัตวัให้เข้าสภาพแวดล้อมทีข่าดแคลน เพือ่สร้างความ
พอเพียง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัย
 ใบกล้วย ท�าหน้าที่  สังเคราะห์แสง ผลิตแป้ง น�้าตาล แร่ธาตุ และวิตามิน ส่งไปเลี้ยง                                 
ส่วนต่าง ๆ ของต้นกล้วย ใบตองกล้วย ถูกน�ามาใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงานหลากหลายใช้ประโยชน์               
ในมติศิลิปวัฒนธรรมและวถิชีวีติของผูค้นในชมุชนท้องถิน่ เปรยีบดงับคุลากรสายวชิาการทีท่�าหน้าทีว่จิยั
และสังเคราะห์องค์ความรู้ป้อนให้นักศึกษาที่เป็นเสมือนดอก (ปลีกล้วย)และผลกล้วยในช่วงอายุต่าง ๆ                      
จนกระทั่งสุกเป็นบัณฑิต และสุกงอมเป็นศิษย์เก่าที่ล้วนเป็นผลผลิตที่อุดมด้วยคุณค่า ประกอบอาหาร
ได้หลากหลาย ทั้งในระดับท้องถิ่น และสากล เปรียบดังผลงานการวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ท้องถิ่นและเผยแพร่สู่สากล

9. ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (พ.ศ. 2559 – 2564) 
บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และวัตถุประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                  
ได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ ไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู ่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ                           
เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย                                  
โดยใช้แนวทางตามพระราชด�าริ
 •  ประเด็นยุทธศาสตร ์ ท่ี  3  ยกระดับการท�านุบ�ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม                                          
ภาคเหนือตอนล่าง
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                   
เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 

เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

เพื่อให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จึงได้ก�าหนดกลยุทธ์และมาตรการด�าเนินงาน ดังนี้

เป้าประสงค์
        1. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพและจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถเป็นต้นแบบได้

        2. บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นที่พึ่งของชุมชน และท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

        3. บัณฑิตมีวินัย ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย และท้องถิ่น

        4.  บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ มาตรการ

1.1 พัฒนากระบวนการสรรหา
นักศึกษาและบุคลากรที่เอ้ือให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพ

1.1.1 พัฒนาระบบการสรรหาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา             
ที่เข้มแข็งให้สอดคล้องกับศาสตร์และภารกิจของมหาวิทยาลัย

1.1.2 พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและ              
เป็นนักปฏิบัติเพื่อเป็นต้นแบบแก่นักศึกษา

1.1.3  พัฒนาหลักสูตรโดยน้อมน�าคุณธรรมจริยธรรมและความรู้               
ตามแนวพระราชด�าริมาบูรณาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดย                 
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและอยู่บนฐานความต้องการที่แท้จริงจาก
ทอ้งถิน่โดยเนน้กลุม่วชิาตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัระยะ 10 ป ี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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กลยุทธ์ มาตรการ

1.2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้                 
บนฐานของท้องถิ่น

1.2.1 จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีความสามารถ                     
หลากหลาย ใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพและเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา

1.2.2  ออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสภาพแวดล้อม              
การเรยีนรูใ้นสภาพจรงิเพือ่ใหน้กัศกึษารูเ้ขา้ใจและสามารถลงมอืปฏบิตัิ
ตามหลักวิชาเพื่อแก้ปัญหาได้

1.2.3  สร้างแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการเนื้อหา
รายวิชากับงานกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกันเพ่ือหนุนเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและความเป็นราชภัฏ
โดยเนน้กจิกรรมทีเ่สรมิสรา้ง คณุธรรม จริยธรรม ตามแนวพระราชด�าริ
ที่เกิดเป็นรูปธรรม

1.2.4  สร้างระบบเสริมสร้างคุณค่าและเชิดชูนักศึกษาและศิษย์เก่า                   
ที่มีวินัยซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะรักษ์ส่ิงแวดล้อมภาคภูมิใจสถาบัน 
และท้องถิ่น (คุณธรรมจริยธรรม) เพื่อสร้างต้นแบบที่จะเป็นแรงจูงใจ                   
ในการลงมือท�าดี แก่นักศึกษาอื่น ๆ

1.2.5 พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชว่ยถา่ยทอดเนือ้หาและกจิกรรม
การเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

โดยใช้แนวทางตามพระราชด�าริ

เป้าประสงค์ 
       1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

       2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีงานวิจัยและการบริการวิชาการที่เป็นต้นแบบและมีชื่อเสียง

ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จึงได้ก�าหนดกลยุทธ์ และมาตรการด�าเนินงาน ดังนี้

กลยุทธ์ มาตรการ

2.1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
งานวิจัย

2.1.1  ปรับแผนและระบบการบริหารการวิจัย โดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาร่วมกับการแก้ปัญหาของท้องถิ่น โดยน้อมน�า                
ความรู้ตาม แนวพระราชด�าริมาบูรณาการ ให้ชุมชนท้องถิ่นอยู่อย่าง
ยั่งยืนและเข้มแข็ง ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

2.1.2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

2.1.3 ปรับกลไก กฎ ระเบียบภายในให้เอื้อต่อการได้มาซึ่ง งบวิจัย
และการใช้จากแหล่งทุนภายในและภายนอก รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์             
ของงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์ และด�าเนินการ
ตามระบบที่ก�าหนด

2.1.4 สร้างเครือข่ายการบริหารการวิจัยในลักษณะ Node การวิจัย
ภายในมหาวทิยาลยั โดยใหอ้สิระการบรหิารจดัการงานวจิยัดว้ยตนเอง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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กลยุทธ์ มาตรการ

2 . 2  ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ                                                                        
ขีดความสามารถในการวิจัยของ
บุคลากรและองค์การ

2.2.1 สนับสนุนนักวิจัยที่ท�างานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น                          
โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

2.2.2  สร้างนักวิจัยเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญให้สามารถ                            
ผลิตและเผยแพร่ผลงานคุณภาพในระดับสากล

2.2.3  ส่งเสริม การท�าความตกลง Memorandum of Understanding  
(MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายการบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการ                
ศิลปะและวัฒนธรรม และภารกิจหลักทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายระดับสากล

2.2.4 ส่ง เสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไปสู่การพาณิชย์                               
จากความเชีย่วชาญของอาจารยผ่์านกระบวนการวจิยั สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ                       
และการบริการวิชาการ

2.2.5 จัดให้มีหน่วยงานเสริมสร้างคุณค่าการท�างานด้วยการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานขององค์การทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว

2.3  ยกระดับการบริการวิชาการ              
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้            
เข้มแข็งและยั่งยืน

2.3.1  จดัท�าแผนและโครงการบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาชมุชนตน้แบบ
และแหล่งเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น

2.3.2 ยกระดับระบบบรหิารจดัการงานบรกิารวชิาการใหม้คีวามรวดเรว็
และยืดหยุ่น

2.3.3 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานของรัฐ                                
ท้องถิ่นเอกชน และระดับสากล

2.3.4 จัดให้มีงานบริการวิชาการที่มีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับการท�านุบ�ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

เป้าประสงค์
        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นแหล่งองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาในชุมชนท้องถิ่น                

ที่สร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และด�ารงอยู่ได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จึงได้ก�าหนดกลยุทธ์ และมาตรการด�าเนินงาน ดังนี้

กลยุทธ์ มาตรการ

3 .1  ทบทวน ปรับระบบกลไก                      
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ท่ี เ อื้ อ ต่ อ                                                                   
การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1.1  ทบทวนโครงสร้าง พร้อมวิเคราะห์งานของศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่างและส�านักศิลปวัฒนธรรมให้สามารถเชื่อมโยง                                         
มิติทางวัฒนธรรมกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

3.1.2 จัดท� าแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และแหล่ง เรียนรู้                                        
ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                                                                       

3.1.3 จัดบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญ ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ                         
การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้สามารถสร้างเครือข่ายทาง                
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน     

3.1.4 ทบทวนภารกิจการจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา                          
และกิจกรรมระดับคณะ ด้านวัฒนธรรมที่ซ้บซ้อน โดยบูรณาการ                   
งานท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับงานวิชาการ

3.1.5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส�านึก                 
และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอย่างยั่งยืน 
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กลยุทธ์ มาตรการ

3.2  บูรณาการการท�านุบ�ารุงงาน             
ด้ า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ               
ภารกิจหลัก

3.2.1 น้อมน�าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชด�าริ              
มาบูรณาการการท�านุบ�ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

3.2.2  พัฒนามาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับ                   
ในระดับชาติ

3.2.3 มอบหมายภารกิจให้ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างและ               
ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรม รวมถึง
เวทีการน�าเสนอด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว                 
ที่เช่ือมโยงบูรณาการกับภารกิจของ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิวและ               
งานวิชาการที่เป็นรูปธรรม

3.2.4 จัดท�ากรอบและทิศทางการจัดสรรงบประมาณที่รองรับการ                 
ท�านุบ�ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมและศาสนา โดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ที่หน่วยงานภายใน
สามารถเสนอโครงการเพื่อด�าเนินงานตามศักยภาพและความพร้อม
ของแต่ละหน่วยงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยัง่ยืน

เป้าประสงค์ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

 2. บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสุขในการท�างาน และรักองค์การ

 3. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวสมบูรณ์แบบ

เพื่อให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จึงได้ก�าหนดกลยุทธ์ และมาตรการด�าเนินงาน ดังนี้

กลยุทธ์ มาตรการ

4.1 พัฒนาบุคลากรให้สามารถ                   
ใ ช้ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ต น ไ ด้ สู ง สุ ด                          
มคีณุภาพชวีติอยา่งสมดลุและยัง่ยนื

4.1.1 ทบทวนกฎ ระเบียบและเกณฑ์ภาระงานของบุคลากรให้                      
เอื้อต่อการพัฒนาสูงสุดตามภารกิจหลัก

4.1.2 สร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับบริบทและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโดยเน้นจิตวิญญาณ                    
ความเป็นครู ความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยน้อมน�าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้            
ตามแนวพระราชด�าริมาบูรณาการ

4.1.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ                
ของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความช�านาญ โดยให้อิสระในการบริหารจัดการ
ตนเองและเสริมสร้างการท�างานเป็นทีม

4.1.4 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ให้บุคลากร แบบรายหัวโดยเปิดโอกาสให้สร้างวิธีการพัฒนาตนเอง                  
ที่หลากหลายวิธีการและช่องทางตามศักยภาพและเวลาในการบริหาร
จัดการตนเอง

4.1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ 
รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 

4.1.6 เปิดช่องทางและสร้างเวทีให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น 
ค�าแนะน�า ค�าปรึกษาต่างๆ และเวทีตรวจสอบผลการด�าเนินการ                         
ของมหาวิทยาลัยใน เชิงสร้างสรรค์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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กลยุทธ์ มาตรการ

4.2 พัฒนากระบวนการสร้างคุณค่า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร             
งบประมาณท้ังระยะสัน้และระยะยาว
ตามแนวคิดการพึ่งพาตนเอง

4.2.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่า เพื่อการลดต้นทุนและ                    
การเพิ่มรายได้

4.2.2 วิเคราะห์หาแนวทางการบริหาร การจัดท�าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการรวมถึงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการพัฒนา
กองทุนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.3 บริหารทรัพย์สินและเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยโดยสร้าง                 
เครือข่ายพันธมิตรในระดับท้องถิ่น ชุมชน และสากล เพื่อให้                               
เกิดประโยชน์สูงสุดและมั่นคง

4.3 บริหารจัดการภายใต้หลักการ
บริหารจัดการที่ดี

4 .3 .1  กระจายอ� านาจการตัดสินใจและทรัพยากรอย่ างมีส่ วนร่วม                                          
กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี

4.3.2 ปรับกฎระเบียบ และพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภายในที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารองค์การที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับภารกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี

4.3.3  สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด�าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
และด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน  ตามระบบกลไก                       
ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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กลยุทธ์ มาตรการ

4.4 บริหารจัดการองค์การเพ่ือน�า
ไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว(Green 
University) ที่สอดคล้องตามแนว
พระราชด�าริ

4.4.1 ทบทวนพัฒนาผังแม่บททางกายภาพ เพื่อรองรับการขยายตัว              
ใหท้นัสมัยและเสรมิความเข้มแขง็ของชมุชนทอ้งถิน่และสอดคล้องกบั
เกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว

4.4.2 พัฒนาและบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค                        
ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  และลงทุนเพื่อ             
ความคุ้มทุนในระยะยาวกับหน่วยงานภายนอก

4.4.3 สร้างระบบการบริหารอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์                                   
ที่มีประสิทธิภาพ

4.4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ การสื่อสารองค์การและการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ

4.4.5 พัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีนิเวศ             
เพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน
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การแปลงแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 

แผนภาพที่ 1 การน�ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/ส�านัก/สถาบัน/เทียบเท่า ระดับหลักสูตร/เทียบเท่า

 การแปลงแผนยทุศาสตร์การพฒันาสูก่ารปฏบิตัิ 

หมายถงึ การจดัท�าแผนปฏบิตัริาชการ การสือ่สารถ่ายทอด

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ 

โดยก� าหนดเป ้ าประสงค ์และกลยุทธ ์ทั้ ง ในระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ส�านัก สถาบัน ไปจนถึงระดับ

บุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้อง

เชื่อมโยงระหว่างกันรวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และ                                    

มิติการพัฒนาองค์กร โดยการถ่ายทอดนโยบายผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ

ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 1. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของมหาวิทยาลัยสู ่ระดับคณะ ส�านัก/กอง                        

หน่วยงานเทียบเท่า โดยการชี้แจง ท�าความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็น

 2. จดัการสมัมนาเพ่ือจัดท�าแผนปฏิบัตริาชการประจ�าปี เพือ่ก�าหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน/  งาน/

โครงการ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการส�าหรับจัดท�างบประมาณประจ�าปี การก�ากับผลการปฏิบัติงาน

ต่อไป

 3. สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมีการท�าความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็น                             

ที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อย และบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  

การประชุม สัมมนา เป็นต้น

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์หน่วยงาน
กลยุทธ์วิธีการ

กลยุทธ์หน่วยงาน
กลยุทธ์วิธีการ

กลยุทธ์หน่วยงาน
กลยุทธ์วิธีการ

โครงการ / กิจกรรม โครงการ / กิจกรรม โครงการ / กิจกรรม
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 4.  พิจารณาสนับสนุนเพื่อให ้ โครงการ

ที่ก�าหนดไว้สามารถด�าเนินไปได้ ทั้งนี้หน่วยงาน

ต้องให ้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร ้าง                       

การปรับระบบงานหรือ  ระ เบียบ การจัดหรือ

ปรับบุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ                                                                                                

การสนับสนุนสถานที่วัสดุอุปกรณ์

 5 . ก า ร ส ร ้ า ง พ ลั ง แ ล ะ ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ                                                      

เพื่อน�าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตามแผนงานและโครงการ

 6. จัดระบบการสื่อสารองค์การอย่างทั่วถึง

และต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ

การวางระบบสนับสนุนต ่างๆ เช ่น การบริหาร                                       

การเปล่ียนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหาร

แบบมีส่วนร่วม เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ                                                                          

และค่าเป ้าหมายที่ส�าคัญให้แก ่กอง/หัวหน้างาน                    

ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 7. จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์การโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์                     

ที่ดี (Best Practice) การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ขวัญและก�าลังใจ

ของบุคลากร หน่วยงานและองค์การให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์                             

เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี

 8. การบริหารผลการด�าเนินงานหน่วยงาน จัดระบบการบริหารผลการด�าเนินงาน ให้มีกลไก   

เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบผลการด�าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานตามล�าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือ                 

รายไตรมาสขึ้นอยู่กับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช้การก�าหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม 

การก�าหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจัดท�ากิจกรรมเป็นกลไกก�ากับ

 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความส�าเร็จขององค์การ จัดให้มี                   

กลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน

การเรียนรู้ในองค์การ โดยด�าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ทั้ง

ในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. , สมศ. และหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ
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แผนภาพที่ 2 การถ่ายทอด

 • นโยบาย-ประเด็นนโยบาย
 • เป้าหมาย-ตัวชี้วัด
 • เเผนงาน / โครงการส�าคัญ

เเผนปฏิบัติราชการ
ระดับกระทรวง

เเผนปฏิบัติราชการระดับกรม 
จังหวัด มหาวิทยาลัย

เเผนปฏิบัติราชการ
ระดับต�่ากว่ากรม/คณะ/ส�านัก

ผลลัพธ์/
ผลผลิต

ผลลัพธ์/
ผลผลิต

ผลลัพธ์/
ผลผลิต

 เเผนการบริหารราชการเเผ่นดิน
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