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นโยบายเพื่อการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
---------------------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 โดยยึดหลักของ
ความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและประสิทธิภาพ ภายใต้ร่างกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2558-
2577) ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งการจัดท างบประมาณ
ในปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้จัดท าภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้ 

1. การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
2. (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564  
3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2560 
4. นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2556-2559) โดยสภา

มหาวิทยาลัย 
5. นโยบายอธิการบดี 5 สร้าง 3 พัฒนา สู่มหาวิทยาลัย 6 มิติ 
6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2560 
 โดยก าหนดนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องเหมะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นให้มีการ

ด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายมหาวิทยาลัย และการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มี
ความเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเป็นแนวทางในการ
ก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจหน่วยงานและเป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และเป็น
การวางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคุณภาพหลักสูตร คุณภาพงานวิจัย และการบริการวิชาการภายใต้การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation) อยู่ตลอดเวลา ต้องมีการปรับปรุงระบบการท างาน เพ่ือยกระดับคุณภาพในทุกมิติให้สอดคล้อง
กับบริบทสังคม นโยบาย และ ตัวป้อนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ก าหนดแนวทางทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยการวางนโยบายด าเนินการให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และภัยคุกคาม โดยค านึกถึงการสร้างความแตกต่าง การเพ่ิมศักยภาพ โดยมีนโยบายการบริหารจัดการ
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2560-2564) ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
2. การพัฒนาด้านการวิจัย 
3. การพัฒนาด้านการบริการวิชาการ 
4. การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การพัฒนานักศึกษา 
6. การพัฒนาบุคลากร 
7. การบริหารจัดการ 
นโยบายทั้ง 7 ด้าน สามารถจัดวางเป็นต้นแบบ (Model) ของนโยบายหลักในการบริหารจัดการและ

พัฒนาแผนพัฒนาระยะกลาง พ.ศ.2560-2564 ที่จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
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1. การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
1.1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
1.2 ระบบการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิต 
1.3 การเรียนการสอนที่เน้นการรู้จริงและปฏิบัติได้ 
1.4 ยกระดับคุณภาพการผลิตครู  

2. การพัฒนาด้านการวิจัย 
สร้างและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล 
2.1 การพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย 
2.2 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
2.3 การสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหา เพ่ิมมูลค่า ลดช่องว่างและสร้างความ

เป็นธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2.4 การบูรณาการการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน  

3. การพัฒนาด้านการบริการวิชาการ 
พัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยเป็นพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ชี้น าและที่พ่ึงของ

สังคม 
3.1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนในชุมชนท้องถิ่น 
3.2 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น 
3.3 การน าผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยสู่การพัฒนาความรู้ ทักษะ อาชีพ และความ

เป็นอยู่แก่ชุมชนท้องถิ่น 
4. การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รักษา ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรม  ปณิธานท่านพุทธ
ทาสและภูมิปัญญาไทย 

5. การพัฒนานักศึกษา 
5.1 การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้ประพฤติดีมีคุณธรรม  จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ และสังคม มีทักษะในการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการวางแผนและแก้ปัญหา 

5.2 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ 
6. การพัฒนาบุคลากร 

6.1 บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง 
7. การบริหารจัดการ 

7.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7.2 ระบบบริหารงานมีความชัดเจน โปร่งใส เกิดความคล่องตัว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
7.3 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการ

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ 
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แนวทางโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560  
 

หลักการ   โครงการแผนยุทธศาสตร์ได้ก าหนดขึ้นภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564  ประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์ 5 เป้าหมาย  ( Flagship)  ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยแผนงานตามยุทธศาสตร์ 5 สร้าง 3 พัฒนา สาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับคุณภาพสู่สากล 
เป้าหมาย :  มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  / มหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับสากล บัณฑิตมีความรู้  มีคุณธรรม  คิดเป็น ท าเป็น มีภาวะผู้น า มีสุขภาวะ จิตอาสา
และส านึกสาธารณะ มีประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีการเพิ่มขยายสาขาและคณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น บัณฑิตมีคุณภาพและมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีที่สามารถ
แข่งขันกับนานาชาติได้ มีคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพื่อ 
(1) ปรับปรุงหลักสูตรเดิม พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความ

ต้องการท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เน้นภาคปฏิบัติ   
(2) จัดให้มีระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสาขาวิชาที่

เปิดสอน 
(3) จัดให้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเรียน  
(4) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการการท างานและการเรียนรู้ 

Active Learning และ Work Integrated Learning 
(5) ร่วมมือกับสถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาทักษะ

การปฏิบัติงานในสถานที่จริง 
(6) ควบคุม ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน TQF 
(7) จัดสอบวัดสมรรถนะความรู้ และทักษะตามสมรรถนะชั้นปี และความรู้ตามประกาศใบ

ประกอบวิชาชีพ  
(8) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศและสื่อ

อิเลคทรอนิคส์ในการจัดการเรียนรู้ 
(9) ปรับปรุงห้องพัก ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬา และ

นันทนาการ 
ข้อเสนอโครงการหลักท่ีจะด าเนินการ 

(1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
(2) โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
(3) โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้วย e-learning 
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(4) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

ตามกลุ่ม Cluster  
 ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ด้านอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว การโรงแรมและที่พัก  
 ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการอาหาร 

(6) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(7) โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา  
(8) โครงการติดตามการมีงานท าของบัณฑิต 
(9) โครงการส่งเสริมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาในการหางานท าและประกอบอาชีพ  
(10) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
(11) โครงการพัฒนาห้องสมุดสมัยใหม่เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(12) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
(13) โครงการจัดท าความร่วมมือกับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(14) โครงการจัดสอบวัดสมรรถนะความรู้ และทักษะตามสมรรถนะชั้นปี และความรู้ตาม

ประกาศใบประกอบวิชาชีพ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย :   มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ  
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย เป็น

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งม่ันเรียนรู้เน้นหลักการของการวิจัยประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน เพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพื่อ 
(1) จัดระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพในการวิจัยโดยทุก

คณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ  และ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เขียนบทความวิชาการ บทความจากการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  

(2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติ 

(3) มีระบบพี่เลี้ยงการวิจัย  มีผู้เชียวชาญช านาญการมาถ่ายทอดองค์ความรู้และท างาน
วิจัยร่วมกัน 

(4) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม  การวิจัย  และการใช้ประโยชน์จากการวิจัย  ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

(5) พัฒนาเครือข่ายการวิจัยโดยเน้นการบูรณาการตามศาสตร์และตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 

(6) ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาพัฒนานวัตกรรม
ในสาขาวิชาชีพที่เรียนและน าไปสู่การวิจัย 
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(7) ส่งเสริมให้อาจารย์น าองค์ความวิจัยลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาท้องถิ่น 
(8) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใน

สาขาวิชาที่เรียนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ข้อเสนอโครงการหลักท่ีจะด าเนินการ 

(1) โครงการยกระดับศักภาพนักวิจัย 
(2) โครงการวิจัยสัญจร 
(3) โครงการพัฒนาระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
(4) โครงการพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ 
(5) โครงการพัฒนาชุดโจทย์วิจัยเชิงประเด็นอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
(6) โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
(7) โครงการคืนความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่ชุมชน 
(8) โครงการวารสารบัณฑิต 
(9) โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือขอสนับสนุนทุนอุดหนุน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนบนฐานความรู้  
เป้าหมาย :   มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ  
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้รับการยอมรับในด้านการส่งเสริมความรู้ มุ่ง

เสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และชุมชนอย่างยั่งยืน  ปฏิบัติภารกิจในการรับใช้และน า
ความรู้สู่สังคม  เป็นประทีปธรรมของปวงประชา คลังวิทยาของปวงชน ร่วมแก้ปัญหาบนพ้ืน
ฐานความรู้ทางวิชาการ  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพื่อ 
(1) มีระบบการส ารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือการน าไปสู่การบริการทางวิชาการท่ี

ตอบสนองความต้องการและน าไปใช้ได้จริง 
(2) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น  
(3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การประกอบอาชีพและการปฏิบัติงาน 
(4) สร้างกิจกรรมและบูรณาการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของ

นักศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์น าองค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอนและ

งานวิจัยลงไปสู่ชุมชน 
(6) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการชุมชนส านึกบ้านเกิดก่อนจบการศึกษา  ลักษณะ

โครงการให้นักศึกษาลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือเข้าถึงสภาพปัญหาแล้วน าองค์ความรู้ที่เรียนมา
แก้ปัญหาโดยอยู่ในความรับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

(7) ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ข้อเสนอโครงการหลักท่ีจะด าเนินการ 

(1) โครงการราชภัฏวิชาการ 
(2) โครงการ SRU : USR (University Social Responsibility) 
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(3) โครงการบริการวิชาการท่ีเกิดจากความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอันน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

(4) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมทางวิชาการสู่ชุมชน 
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ 
(6) โครงการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร

ภาครัฐ 
(7) โครงการผลักดันการด าเนินการตามพระราชด าริ 
(8) โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน 
(9) โครงการชุมชนส านึกบ้านเกิด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
เป้าหมาย :   มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ   
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม  เป็นศูนย์กลางในการ

อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมรักษาและสืบสานปณิธานท่านพุทธทาส  และ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพื่อ 
(1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ความศรัทธาซึ่งน ามาสู่ความ

ร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม รักษา ส่งเสริม สืบสานปณิธาน

ท่านพุทธทาสและภูมิปัญญาไทย 
(3) ส่งเสริมองค์ความรู้และศักยภาพด้านศิลปกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่นมาก

ขึ้น 
(4) พัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณา

การกับการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและการวิจัย 
(5) ส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 

ข้อเสนอโครงการหลักท่ีจะด าเนินการ 
(1) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(2) โครงการเผยแพร่ความรู้และสร้างคุณค่าด้านศิลปะวัฒนธรรม 
(3) โครงการจัดตั้งศูนย์เพื่อผู้สูงอายุ (Center on Aging) 
(4) โครงการอบรมความรู้ด้านการดนตรีและศิลปะการแสดง 
(5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม รักษา ส่งเสริม สืบสาน

ปณิธานท่านพุทธทาสและภูมิปัญญาไทย 
(6) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย :   มหาวิทยาลัยแห่งความสุข / มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด  
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพความพร้อม ระบบการบริหารจัดการมีความ
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คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม  หลัก
คุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า   สร้างความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรควบคู่กับมาตรฐานการท างานแบบมือ
อาชีพ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพื่อ 
(1) ส่งเสริม  สนับสนุน การท างานแบบมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพสูง ให้เกียรติซึ่งกันและ

กันภายใต้บรรยากาศ “ครอบครัวเดียวกัน”  
(2) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดมาตรฐาน

ในการปฏิบัติ 
(3) สร้างเจตคต ิค่านิยมร่วม ปลูกฝังคุณธรรมทัศนคติในการกาท างานของบุคลากร 
(4) สร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือสร้างศักยภาพและความสามารถ 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรในทุกระดับ 
(6) พัฒนาระบบการประเมินศักยภาพบุคคล (Competency) ให้เป็นไปตามบริบทของ

บุคคลและบทบาทหน้าที่ 
(7) พัฒนาคุณภาพการท างานของมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 

: Public sector Management Quality Award) ให้มีความชัดเจน โปร่งใส เกิด
ความคล่องตัว และเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นที่ยอมรับของบุคคลากรในองค์กร มี
รูปแบบการประเมินผลงานที่เห็นเป็นประจักษ์ได้รับการยอมรับเป็นต้น 

(8) มีระบบ กลไกการบริหารจัดการที่ดีเน้นการจัดสรรงบประมาณตามผลงาน 
(9) พัฒนาฐานข้อมูลและน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

ข้อเสนอโครงการหลักท่ีจะด าเนินการ 
(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุง ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
(3) โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
(4) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมในการท างานและการสร้างแรงบันดาลใจ 
(5) โครงการพัฒนาระบบ MIS 
(6) โครงการจัดตั้งคณะตามศักยภาพการผลิตบัณฑิต   
(7) โครงการสร้างรายได้เพ่ือประโยชน์และการพึ่งตนเองของมหาวิทยาลัย 
(8) โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบความเสี่ยง 
(9) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
(10) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(11) โครงการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ครุภัณฑ์ และภูมิทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย 
(12) โครงการจัดท ามาตรฐานความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
(13) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 


