แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตุลาคม 2555

คานา
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูป ถัมภ์ เป็ น หน่ ว ยงำนสนั บ สนุ น วิช ำกำรและกำรพัฒ นำศั กยภำพบุ คลำกรสำยวิช ำกำร ให้ บรรลุ ตำม
เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และกรอบงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำก
มหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ 2556 ดังนั้น สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงจัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำรของสำนักฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในกำรดำเนินงำน กำรกำกับติดตำม และประเมินผลงำนตำมตัวบ่งชี้
ผลสำเร็จ อันจะส่งผลต่อเป้ำหมำยของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นรูปธรรม

คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ตุลำคม 2555

สารบัญ
หน้ำ
คานา
สารบัญ
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ยุทธศำสตร์
แผนที่ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำทักษะ
สมรรถนะกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน
แผนปฏิบัติงำนภำยใต้ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำทักษะ สมรรถนะกำร

1
3
4
5

เรียนรู้
สู่ประชำคมอำเซียน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำองค์กำร
สมรรถนะสูงและธรรมำภิบำล
แผนปฏิบัติงำนภำยใต้ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำองค์กำรสมรรถนะสูง
และธรรมำภิบำล
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 เพิ่มจำนวน
อำจำรย์วุฒปิ ริญญำเอกและผลงำนทำงวิชำกำร
แผนปฏิบัติงำนภำยใต้ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 เพิ่มจำนวนอำจำรย์วุฒิปริญญำ
เอก
และผลงำนทำงวิชำกำร

8
9
11
12
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แผนที่ยุทธศาสตร์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงำนหน่วยงำนชั้นนำที่สนับสนุนส่งเสริม ด้ำนวิชำกำร เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสูอ่ ำเซียน

การพัฒนาองค์ การ

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

สร้ างเครื อข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน

เพิ่มโอกาสการเข้ าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้ เก่งและดี

ด้ำนวิชำกำร เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่อำเซียน

เป็ นแหล่งเรี ยนรู้และมีสว่ นร่ วมแก้ ไขปั ญหาของท้องถิ่น

พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล

เสริ
มีผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน และผลิตทรั พยากร
มนุษย์ ท่ มี ีคุณภาพและคุณธรรม

มีผลงานการบูรณาการวิชาการทัง้ ศาสตร์
และศิลป์เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นอย่ างยั่งยืน

เป็ นองค์ การตัวอย่ างที่มีธรรมาภิบาล มีความพอเพียง
และเป็ นองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้

• หาแหล่ง เงินทุน และจัดสรรเงิน ทุนสนับสนุน
ของนักศึกษา
• คณาจารย์ ได้ รั บโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
สร้ างองค์ความรู้ และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ

• บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม เป็ นที่ยอมรับของ
สังคม
• นักศึกษา ประชาชนในพื ้นที่ได้ รับโอกาสในการ
เข้ าศึกษาตามความพร้ อมและศักยภาพ
• มี ห ลัก สูต รที่ ต รงกับ ความต้ อ งการของผู้เ รี ย น
ชุมชน

• ประชาชน หน่ ว ยงาน สถานประกอบการ
ชุ ม ชนมี ค วามรู้ ทัก ษะในการเข้ า ใจ แก้ ไข
ปั ญหาได้ ด้วยตนเอง

• สานต่อ เพิ่มโครงการความร่ วมมื อกับในการ
ทาภารกิจหลักกับหน่วยงานภายนอก
• พัฒนา ปรับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสูส่ ากล

• พัฒนา ปรับปรุ งหลักสูตรให้ ตอบสนองกับความ
ต้ องการของชุมชน ท้ องถิ่น และผู้เรี ยน
• พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สร้ าง
การรับรู้ ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

• พัฒนางาน อาจารย์ที่ปรึ กษา ให้ มีผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา
• สนับสนุน ส่งเสริ ม งานสหกิจศึกษา

ยกระดับ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะให้ บคุ ลากร
อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน

• นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ มี ป ระสบ กา ร ณ์ ต ร ง
และบทบาทการมีส่วนร่ วมในการศึกษาและแก้ ไข
ปั ญหาของชุมชน ท้ องถิ่น

พัฒนาระบบบริ หารยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการจัดการความรู้ และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

• มหาวิทยาลัยได้ รับการยอมรับด้ านการเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล
• เป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
• บุคลากรทุกกลุม่ มีความสุขและพึงพอใจทีไ่ ด้
ปฏิบตั งิ านภายในมหาวิทยาลัย

• พัฒนางานอาจารย์ ที่ปรึ กษา ให้ มี ผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา
• พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ มีสมรรถนะ
สูง มีความเชี่ยวชาญเป็ นมืออาชีพ

พัฒนาเป็ นองค์การสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว

เสริ มสร้ างวัฒนธรรมความเป็ นมืออาชีพทางการอุดมศึกษาให้ แก่หน่วยงาน คณาจารย์

มอบอานาจ เสริ มพลัง สร้ างความพร้ อมในการปฏิบตั งิ านให้ แก่คณะ / สานัก ตาม

และบุคลากร

แนวทางการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูง
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเด็นยุทธศาสตร์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปรัชญา : บริกำรดี วิชำกำรเด่น เน้นเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ : สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนชั้นนำที่สนับสนุนส่งเสริม ด้ำนวิชำกำร
เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่อำเซียน

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรทำงวิชำกำร
2. พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพคณำจำรย์และบุคลำกรตำมสมรรถนะ
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน

นโยบาย
1. ด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำคณำจำรย์ให้มีศักยภำพสูงสุดในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน
2. ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรและ
วัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย

เป้าประสงค์หลัก
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมคณำจำรย์และบุคลำกรให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรให้มีคุณวุฒิ/
ตำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร ให้สำมำรถบริกำรงำนวิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของคณะมีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรงำนด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับควำมสำเร็จของระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
จำนวนอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเพิ่มขึ้น
จำนวนอำจำรย์ที่มีดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น
ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร บริกำร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำทักษะ สมรรถนะกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน
กลยุทธ์ 1. พัฒนำหลักสูตรใหม่ ระบบกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงและกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณะ
กลยุทธ์ 2. สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและจิตปัญญำของนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร
กลยุทธ์ 3. เพิ่มประสิทธิภำพและปรับปรุงสื่อ สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 1. พัฒนำระบบควบคุมภำยใน กำรกำกับ ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มจำนวนอำจำรย์วุฒิปริญญำเอกและผลงำนทำงวิชำกำร
กลยุทธ์ 1. สรรหำ และพัฒนำอำจำรย์วุฒิปริญญำเอก
กลยุทธ์ 2. สนับสนุนกำรผลิตตำรำวิชำกำร ผลงำนวิจัยและส่งเสริมกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
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โครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. โครงกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ
2. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบพิเศษเฉพำะด้ำน
3. โครงกำรจัดกำรศึกษำภำคปกติ
4. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและจิตปัญญำของนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร
5. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ ระบบกำรเรียนรู้จำกำรปฏิบัติจริงและกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณะ
ร่วมกับชุมชน
6. โครงกำรรับสมัครนักศึกษำ
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ
1. โครงกำรจัดกำรศึกษำ
พิเศษ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

2. โครงกำรจัดกำรศึกษำ
รูปแบบพิเศษเฉพำะด้ำน

ร้อยละควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินโครงกำรจัด
กำรศึกษำภำคพิเศษ
ระดับควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินกำรตำมแผน

3. โครงกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคปกติ

ระดับควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินกำรตำมแผน

ค่า
หน่วยงาน
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
80 จัดกำรเรียนกำรสอนและสนับสนุน
สสว.
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำ
ภำคพิเศษ
5
สนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมของ
สสว.
หลักสูตร
-สำธำรณสุขศำสตร์
-วิศวกรรมระบบ
-กำรจัดกำรค้ำปลีก
-กำรท่องเที่ยว
-กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูบ้ ริหำร
5
กิจกรรมย่อย 1 จัดกำรเรียนกำรสอน
สสว.
และสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนนักศึกษำภำคปกติ
กิจกรรมย่อย 2 จัดสรรทุนกำรศึกษำ
วไลยอลงกรณ์ 1, และทุนวไลย
อลงกรณ์ 2 ให้นักศึกษำภำคปกติ

สสว.

งบประมาณ
27,000,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.55 ก.ย.56

5,000,000

ต.ค.55 ก.ย.56

5,000,000

ต.ค.55 –
ก.ย.56

2,000,000

ต.ค.55 ก.ย.56

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 2556
3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ
3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ

-6-

แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ
4. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและจิตปัญญำของ
นักศึกษำ อำจำรย์และ
บุคลำกร
- กิจกรรมย่อย 1 โครงกำร
พัฒนำศักยภำพอำจำรย์
ใหม่
- กิจกรรมย่อย 2 โครงกำร
อำจำรย์พบสถำน
ประกอบกำรเพื่อพัฒนำ
งำนสหกิจศึกษำและควำม
ชำนำญ
- กิจกรรมย่อย 3 โครงกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำร
สอนตำมมำตรฐำนคุณภำพ
อุดมศึกษำ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ร้อยละของอำจำรย์ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร

5

กำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ใหม่

สสว.

27,650

ระดับควำมสำเร็จของกำร
พัฒนำงำนสหกิจศึกษำ

80

จัดกิจกรรมให้คณำจำรย์ได้พบกับ
สถำนประกอบกำรเพื่อหำแนวทำง
พัฒนำงำนสหกิจศึกษำและกำรฝึก
ประสบกำรณ์ของ อำจำรย์ด้ำน
วิชำชีพต่ำงๆ จำกสถำนประกอบกำร

สสว.

150,000

-ระดับควำมสำเร็จกำรของ
พัฒนำระบบและกลไกกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำร
บริหำรหลักสูตร (ตัวบ่งชี้
สกอ.2.1,2.6)

5

อบรมพื่อพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน TQF

สสว.

150,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 2556

9 ต.ค.
2555

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ
ต.ค.2555- 3. แผนงำนสร้ำงและ
ก.ย. 2556 กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ

ต.ค.2555- 3. แผนงำนสร้ำงและ
ก.ย. 2556 กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

5. โครงกำรพัฒนำหลักสูตร

จำนวนหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับ
อนุมัติ

6. โครงกำรรับสมัครนักศึกษำ จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่
ตำมแผนกำรรับ

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
20
ปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตรให้เป็นไป
หลักสูตร ตำมเกณฑ์ TQF และตำมควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน

ร้อยละ
80

- รับสมัครนักศึกษำภำคปกติ จำนวน
3 รอบ
- รับสมัครนักศึกษำภำคพิเศษ
จำนวน
2 รอบ
- ปฐมนิเทศนักศึกษำจำนวน 3 ครัง้
- งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสว.

สสว.

งบประมาณ
1,000,000

700,000

ระยะเวลา
โครงสร้างแผน
ดาเนินงาน งบประมาณปี 2556
ต.ค.2555- 3. แผนงำนสร้ำงและ
ก.ย. 2556 กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ

ต.ค.2555- 3. แผนงำนสร้ำงและ
ก.ย. 2556 กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ
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โครงการภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
1. โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร
2. โครงกำรประกันคุณภำพและพัฒนำกำรบริหำรงำน
3. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรสำนักงำน

-9–

แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
ค่า
หน่วยงาน
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
1. โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำ -ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับ ร้อยละ สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
สสว.
ร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร
กำรพัฒนำ
80
พัฒนำสมรรถนะ กำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ ทักษะที่จำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำน
2. โครงกำรประกันคุณภำพ -ระดับควำมสำเร็จของกำร ระดับ 4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมและประกัน
สสว.
และพัฒนำกำรบริหำรงำน
ประเมินคุณภำพภำยใน
คุณภำพกำรศึกษำ
โครงการ

3. โครงกำรสนับสนุนกำร
บริหำรสำนักงำน
- กิจกรรมย่อย 1
ค่ำสำธำรณูปโภค
- กิจกรรมย่อย 2 ค่ำตอบแทน
ใช้สอย

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.2555ก.ย. 2556

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 2556
3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ

10,000

ต.ค.2555ก.ย. 2556

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ
3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ

งบประมาณ
42,000

-ระดับควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร

ระดับ 4

- ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไปรษณีย์

สสว.

25,000

ต.ค.2555ก.ย. 2556

-ระดับควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร
- กิจกรรมย่อย 3 จัดหำวัสดุ- -ระดับควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
รำชกำร
ชุดโต๊ะ-เก้ำอีส้ ำหรับ
ผู้รับบริกำร
- กิจกรรมย่อย 4 จัดหำ
-ระดับควำมสำเร็จของกำร
ครุภณ
ั ฑ์สนับสนุนกำร
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
ดำเนินงำน
รำชกำร

ระดับ 4

- ค่ำตอบแทน
- ค่ำใช้สอย

สสว.

150,000
392,350

ต.ค.2555ก.ย. 2556

ระดับ 4

ค่ำใช้จ่ำยวัสดุสำนักงำน
จัดหำโต๊ะ-เก้ำอีส้ ำหรับผู้รับบริกำร
จำนวน 2 ชุด

สสว.

600,000

ต.ค.2555ก.ย. 2556

ระดับ 4

- จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องสแกนเนอร์
ควำมเร็วสูง เครื่องขยำยสัญญำณ
โทรศัพท์
เครื่องพริ้นเตอร์

สสว.

180,000

ต.ค.2555ก.ย. 2556

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ
3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ
3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ

แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 2556
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
โครงการ
- กิจกรรมย่อย 5 ปรับปรุง
ห้องสำนักงำน
- กิจกรรมย่อย 6 พัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำร

ค่า
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
-ระดับควำมสำเร็จของกำร ระดับ 4 -ปรับปรุงห้องสำนักงำน
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร
-ระดับควำมสำเร็จของกำร ระดับ 4 -ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำ
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
เดินทำงของวิทยำกรเพื่ออบรมกำรใช้
รำชกำร
โปรแกรม ระบบงำนทะเบียน
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสว.
สสว.

งบประมาณ
100,000
30,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.2555ก.ย. 2556
ต.ค.2555ก.ย. 2556

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 2556
3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ
3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ
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โครงการภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มจานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ
1. โครงกำรศึกษำดูงำนและพัฒนำระบบงำนเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะของบุคลำกร
2. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตวำรสำรทำงวิชำกำร
3. โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มจานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ
โครงการ
1. โครงกำรศึกษำดูงำนและ
พัฒนำระบบงำนเพื่อ
เทียบเคียงสมรรถนะของ
บุคลำกร
2. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต
วำรสำรทำงวิชำกำร

ค่า
หน่วยงาน
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
- กำรพัฒนำบุคลำกรและ
5
- ศึกษำดูงำนสถำบันอุดมศึกษำ
สสว.
กำรพัฒนำแผน กำรจัดกำร
ต้นแบบ - จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
ควำมรู้ของหน่วยงำน (ตัว
เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ
บ่งชี้ สกอ. 1.1,7.2)
คณะกรรมกำรประจำส่วนรำชกำร
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร จัดทำคำ
รับรองกำรปฏิบัติงำนของบุคคล
- จำนวนวำรสำรวิชำกำร
2 เล่ม - จัดทำวำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
สสว.
ต่อปี
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

3. โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำสู่ จำนวนอำจำรย์ทไี่ ด้
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ตำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น

ร้อยละ
25

จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้
อำจำรย์พัฒนำผลงำนวิชำกำร

สสว.

งบประมาณ
120,000

250,000
150,000

ระยะเวลา
โครงสร้างแผน
ดาเนินงาน งบประมาณปี 2556
ต.ค.2555- 3. แผนงำนสร้ำงและ
ก.ย. 2556 กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ

ต.ค.2555- 3. แผนงำนสร้ำงและ
ก.ย. 2556 กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ
ต.ค.2555- 3. แผนงำนสร้ำงและ
ก.ย. 2556 กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ

