แผนปฏิบัตริ าชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

แผนปฏิบตั ิราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปี งบประมาณ 2556
ปรัชญา
ความรู ้คู่คุณธรรมสร้างสรรค์สงั คม
วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการ เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการบนฐานการบูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็ นสากล พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งองค์ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการ
แก่สงั คมเพื่อก้าวสู่ อาเซียนอย่างยัง่ ยืน

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

พันธกิจ
เตรี ยมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพองค์กรรวมทั้งบุคลากรภายในให้มีความเป็ นสากล
พัฒนาระบบบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นธรรม และส่ งเสริ มบรรยากาศการทํางานแบบ
กัลยาณมิตร
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลง
เสริ มสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ให้พร้อมสู่ การจัดการศึกษาระดับอาเซียน
พัฒนาระบบการวิจยั และการบริ การวิชาการที่รับใช้สังคม ท้องถิ่น ให้เป็ นที่ยอมรับในฐานะผูน้ าํ
ทางวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณพร้อมก้าวสู่สากล
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่ องค์ความรู ้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีแก่สงั คม สื บสานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
รวบรวม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการสู่ สงั คม
เพิม่ ขีดความสามารถบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เสริ มสร้างสมรรถนะสากลเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อัตลักษณ์
บัณฑิตมีความรู ้สูง้ าน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิท ยาการจัด การได้ด ํา เนิ น การจัด ประชุม เชิง ปฏิบ ตั ิก ารเพื ่อ รับ ฟั ง ความคิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการจากทั้งผูบ้ ริ หารและตัวแทนบุคลากรของคณะยึดหลัก
กระบวนการมีส่ ว นร่ ว มเพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง แผนยุท ธศาสตร์ ในการพัฒ นาคณะให้มีค วามเจริ ญ ก้า วหน้า
ผลิ ต บัณ ฑิ ตที่ มีคุณ ภาพ คุ ณ ธรรม ออกไปรั บใช้สังคม สร้ า งสรรค์ผ ลงานวิ จ ัย และการบริ ก ารวิช าการ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดําเนินการดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาบัณฑิ ตให้มีคุณภาพทางวิชาชี พสอดคล้องกับตลาดแรงงาน มี คุณธรรม
จริ ยธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อพัฒนาเข้าสู่สากล
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. บัณฑิตมีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
3. การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4. หลักสูตรเป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF
5. สํารวจความต้องการและวิจยั พัฒนาหลักสูตร
6. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์
กลยุทธ์
1. การสร้างคุณค่าให้กบั บัณฑิต
2. การพัฒนาระบบและกระบวนการเรี ยนรู ้
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับสมรรถนะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้าง พัฒนา และเผยแพร่ องค์ความรู ้โดยบูรณาการศาสตร์ สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. งานวิจยั สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
2. ผลงานวิจยั ได้รับการเผยแพร่ สู่สาธารณะ
3. งานวิจยั ตอบสนองความต้องการท้องถิ่นและสังคม
4. มีภาคีและเครื อข่ายการวิจยั
5. มีระบบบริ หารจัดการงานวิจยั ที่ดี
6. งานวิจยั คุม้ ค่ากับทรัพยากร
7. ยกระดับขีดความสามารถนักวิจยั
8. เพิม่ โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนวิจยั
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กลยุทธ์
1. การบูรณาการภารกิจหลักมุ่งผลลัพธ์
2. การตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3. การสร้างการมีส่วนร่ วมมือจากภาคีและขยายเครื อข่ายความร่ วมมือ
4. การจัดการทรัพยากรและปรับปรุ งวิธีการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพ
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับสมรรถนะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การบริ การวิชาการ ถ่ายทอดและองค์ความรู ้เทคโนโลยีแก่สังคม และสื บสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เป้าประสงค์
1. เป็ นศูนย์กลางการบริ การวิชาการที่มีคุณภาพลากหลายรู ปแบบตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
2. ส่ งเสริ ม สื บสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. เผยแพร่ องค์ความรู ้ที่เกิดจากการบริ การวิชาการ
4. บูรณาการการบริ การวิชาการเข้าสู่ การเรี ยนการสอนและการวิจยั
5. มีการสํารวจ บริ บท สภาพปั ญหา ความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อบริ การวิชาการที่สนองความต้องการ
แก้ปัญหาชุมชน/ท้องถิ่น
6. มีเครื อข่ายความร่ วมมือประสานงานด้านบริ การวิชาการ
7. พัฒนาระบบการขอบรับบริ การวิชาการ
8. พัฒนาระบบเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก
9. มีฐานข้อมูลบริ การวิชาการตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เผยแพร่ ท้ งั ภายในและภายนอก
10. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการบริ การวิชาการ
กลยุทธ์
1. การบูรณาการภารกิจหลักมุ่งผลลัพธ์
2. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
3. การตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การสร้างการมีส่วนร่ วมมือจากภาคีและขยายเครื อข่ายความร่ วมมือ
5. การจัดการทรัพยากรและปรับปรุ งวิธีการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพ
6. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ศึกษา รวบรวม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการสู่ สังคม
เป้าประสงค์
1. ร่ วมสื บสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอตั ลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว
2. การส่ งเสริ ม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
3. การมีส่วนร่ วมของท้องถิ่น
4. บริ การวิชาการที่นาํ ความรู ้ทางด้านการบริ หารจัดการเพื่อทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการรวบรวม และอนุรักษ์องค์ความรู ้
6. การเตรี ยมความพร้อมให้กบั อาจารย์ นักศึกษา ให้เข้าใจบริ บทด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
7. พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ เพื่อการรวบรวมเผยแพร่ และฐานข้อมูล
กลยุทธ์
1. การบูรณาการภารกิจหลักมุ่งผลลัพธ์
2. การตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3. การสร้างการมีส่วนร่ วมมือจากภาคีและขยายเครื อข่ายความร่ วมมือ
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับสมรรถนะ
5. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. เสริ มสร้างสมรรถนะผูบ้ ริ หารและบุคลากร
2. องค์กรมีธรรมาภิบาลในการทํางาน
3. ลดระยะเวลาขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงาน
4. ลดต้นทุนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรภายในอย่างคุม้ ค่า
5. ผูร้ ับบริ การทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจ
กลยุทธ์
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับสมรรถนะ
2. การจัดการทรัพยากรและปรับปรุ งวิธีการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีความพร้อมก้าวสู่ความเป็ นสากล
2. ยกระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
3. บุคลากรสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้
4. บริ หารจัดการองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ
5. สร้างภาคเครื อข่ายในระดับอาเซียน
กลยุทธ์
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับสมรรถนะ
2. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
3. การสร้างการมีส่วนร่ วมมือจากภาคีและขยายเครื อข่ายความร่ วมมือ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้ มีคุณภาพทางวิชาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเพือ่ พัฒนาเข้ าสู่ สากล
เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ดั และค่ าเป้ าหมาย

1.บัณฑิตมีอาชีพสอดคล้อง 1.ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําหรื อประกอบ
กับตลาดแรงงาน
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยลt 80
2.ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ร้อยละ 80

กลยุทธ์
การสร้างคุณค่า
ให้กบั บัณฑิต

มิติของ ก.พ.ร.

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
งบประมาณ
หน่ วยงาน
ต.ค.55-ก.ย.56 งบแผ่ นดิน งบรายได้ รวม
รับผิดชอบ
80,000 340,000 420,000 ประธานสาขา
ด้านประสิ ทธิผล 1.โครงการอบรมก้าวแรกของบัณฑิตสู่ ความก้าวหน้า
2.โครงการสัมมนาเส้นทางสู่ ความสําเร็ จทางธุรกิจ SME
วิชาทุกสาขา
3.โครงการอบรมสัมมนาสื่อสารแรงงานประกันสังคมสู่อาเซียน
และ
4.โครงการสัมมนาเตรี ยมความพร้อมอย่างไรสู่ตลาดแรงงาน
รองคณบดี
5.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ให้แก่
ฝ่ ายวิชาการ
ศิษย์เก่าภายในหัวข้อการพัฒนาภาวะผูน้ าํ
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลฯ
7.โครงการอบรมการจัดการตลาดสี เขียวที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม(AEC)
8.โครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
9.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องจรรยาบรรณผูป้ ระกอบ
การวิชาชีพบัญชีตามสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาทักษะ
11.โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
12.โครงการปั จฉิ มนิ เทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
เสริ มสร้างคุณธรรมและเตรี ยมความพร้อมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ

2. บัณฑิตมีคุณธรรม
1.ร้อยละของกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการตามแผน
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ร้อยละ 80

การสร้างคุณค่า
ให้กบั บัณฑิต

ก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงานในเวทีอาเซี ยน
ด้านประสิ ทธิผล 1.โครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
2.โครงการอบรมบายศรี สู่ขวัญสานสัมพันธ์พี่นอ้ งบัญชี
3.โครงการปั จฉิ มนิ เทศฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเสริ ม
4.โครงการสัมมนาคุณธรรมจริ ยธรรมสําคัญอย่างไร
กับสังคมไทยในปั จจุบนั
5.โครงการห้องสมุดนี พีให้นอ้ งปี 7
6.โครงการปั นนํ้าใจสู่ นอ้ งปี ที่ 3

50,000

50,000 ประธานสาขา
วิชาทุกสาขา
และ
รองคณบดี
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1 พัฒนาบัณฑิตให้ มีคุณภาพทางวิชาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเพือ่ พัฒนาเข้ าสู่ สากล (ต่ อ)
เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ดั และค่ าเป้ าหมาย

3. การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม 1.ร้อยละของหลักสู ตรสาขาวิชาที่จดั การเรี ยน
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ร้อยละ 85

4. หลักสู ตรเป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐาน TQF

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ผา่ นการประเมิน
ตามกรอบ TQF ร้อยละ 80

กลยุทธ์

มิติของ ก.พ.ร.

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาระบบและ ด้านคุณภาพบริ การ 1.โครงการประชุมวิชาการทางด้านนิ เทศศาสตร์
กระบวนการเรี ยนรู ้
2.โครงการสัมมนาการค้าออนไลน์ E-Commence
3.โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ฝึกประสบการณ์
และอบรมบุคลิกภาพเพื่อสื บสานวัฒนธรรม
4.โครงการการจัดการเรี ยนการสอนแบบมีส่วนร่ วมกับ
บริ ษทั เขาค้อทะเลภู
การพัฒนาระบบและ ด้านประสิ ทธิภาพ 1.โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่และการให้ความรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2556
2.โครงการอบรมความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพฯ
3.โครงการอบรมกีฬาต้านยาเสพติด

7

งบประมาณ
ระยะเวลา
หน่ วยงาน
ต.ค.55-ก.ย.56 งบแผ่ นดิน งบรายได้ รวม
รับผิดชอบ
20,000 180,000 200,000 รองวิชาการ
และ
ประธานสาขา

20,000

80,000

100,000 รองวิชาการ
และ
ประธานสาขา

50,000

80,000

130,000 ประธานสาขา

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดทําจดหมายข่าวโรงเรี ยน

5.โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริ ยธรรม
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและจิตอาสาบริ การชุมชน

4. หลักสู ตรเป็ นไปตาม
2.ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่จบการศึกษา
กรอบมาตรฐาน TQF (ต่อ) ตามหลักสู ตรภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ร้อยละ 85

การพัฒนาระบบและ
กระบวนการเรี ยนรู ้

6.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ให่แก่
ศิษย์เก่าภายใต้หวั ข้อการพัฒนาภาวะผูน้ าํ
ด้านประสิ ทธิภาพ 7.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานนิ เทศศาสตร์
8.โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรม จริ ยธรรม
9.โครงการสัมมนาความก้าวหน้าโครงงานพิเศษทาง
ด้านคอมพิวเตอร์
10.โครงการอบรมบุคลิกภาพเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ
11.โครงการสัมมนาการบริ หารจัดการต้นทุนของบริ ษทั
กิฟฟารี น สกายไลน์ยนู ิ ต จํากัด
20,000
20,000 ประธานสาขา
5.สํารวจความต้องการและ 1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสร้าง การพัฒนาระบบและ ด้านการพัฒนาองค์กร 1.โครงการสร้างความร่ วมมือกับภาคธุรกิจ รัฐและเอกชน
ในการพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงานในสถานที่จริ ง (MOU)
วิจยั พัฒนาหลักสู ตร
ตนเองความร่ วมมือกับภาครัฐ ร้อยละ 60
กระบวนการเรี ยนรู ้
(MOU) บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่าง บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2556
(MOU) บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ด้านการบริ การวิชาการแก่สังคม และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการประกันคุณภาพการศึกษาเครื อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติน้ าํ ตกธารทิพย์และโรงเรี ยนบ้านธารทิพย
6. พัฒนาความเชี่ยวชาญ
1.ร้อยละของคณาจารย์ท่ีเข้าร่ วมอบรมพัฒนา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาองค์กร 1.โครงการศึกษาดูงานสําหรับบุคลากรของคณะวิทยาการ
50,000
50,000 รองบริ หาร
50,000
ของอาจารย์
ร้อยละ 80
และยกระดับสมรรถนะ
50,000 รองวิชาการ
2.โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ AEC
2.ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีตาํ แหน่งทางวิชาการ
20,000
20,000 รองวิชาการ
1.โครงการ(ร่ วม)อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ
ร้อยละ 10
2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรี ยนการสอนและ
20,000 80,000 100,000 คณบดี
กระบวนการเรี ยนรู ้ของคณาจารย์

180,000.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้ าง พัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์ สากลเข้ ากับภุมิปัญญาท้ องถิ่น
ตัวชีว้ ดั และค่ าเป้ าหมาย

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์

1.งานวิจยั สามารถนําไปใช้ 1.ร้อยละของจํานวนงานวิจยั ที่นาํ มาใช้บูรณาการ การบูรณาการภารกิจ
ประโยชน์ต่อยอด
กับการเรี ยนการสอนและความต้องการของท้องถิ่น หลักมุ่งผลลัพธ์

มิติของ ก.พ.ร.

8
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
หน่ วยงาน
งบประมาณ
ต.ค.55-ก.ย.56 งบแผ่ นดิน งบรายได้ รวม
รับผิดชอบ
ด้านประสิ ทธิผล 1.โครงการอบรมให้ความรู ้ดา้ นการนํางานวิจยั มาบูรณาการ
20,000
20,000 ฝ่ ายวิจยั
กับการเรี ยนการสอน

ร้อยละ 30

2. ผลงานวิจยั ได้รับการ
เผยแพร่ สู่สาธารณะ

1.ร้อยละของงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
การบูรณาการภารกิจ ด้านประสิ ทธิผล
เผยแพร่ อยูใ่ นฐานข้อมูลของ TCI
หลักมุ่งผลลัพธ์
ร้อยละ 50
3.งานวิจยั ตอบสนองความ 1.ร้อยละของจํานวนงานวิจยั ที่ได้รับการยอมรับ การตอบสนองความ ด้านคุณภาพบริ การ
ต้องการท้องถิ่นและสังคม จากหน่วยงานเพือ่ นําไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ร้อยละ 60
2.ร้อยละของอาจารย์เข้าร่ วมโครงการ
ร้อยละ 80
4.มีภาคีและเครื อข่ายการวิจยั 1.จํานวนองค์กรที่เข้าร่ วมภาคีเครื อข่าย
การสร้างการมีส่วนร่ วม ด้านคุณภาพบริ การ
7 องค์กร
จากภาคีและขยายเครื อข่าย
ความร่ วมมือ

1.โครงการอบรมเทคนิ คการเขียนรายงานวิจยั และ
บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
2.โครงการอบรมการเขียนบทความวิจยั
1.โครงการสํารวจความต้องการของท้องถิ่น
2.โครงการพัฒนาโจทย์วิจยั ด้านบริ หารธุรกิจยุคใหม่
3.โครงการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4.(ร่ วม)อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ องเทคนิ คการ
พัฒนาโจทย์วิจยั และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
1.การเข้าร่ วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั เพื่อ
สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางด้านงานวิจยั กับ
มหาวิทยาลัยสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ*
2.พัฒนาระบบการบริ หารจัดการวิจยั และงานสร้างสรรค์**

*เครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนื อ ธันวาคม 2556
**(ร่ วม)อบรมส่ งผลการเรี ยนผ่านระบบเครื อข่าย ประจําปี การศึกษา 2/2556 วันที่ 22 มค.2557 จัดโดยอาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร
5.มีระบบบริ หารจัดการงาน 1.ร้อยละของงานที่เสร็ จตามกําหนด
การจัดการทรัพยากร ด้านประสิ ทธิภาพ 1.ปรับปรุ งระเบียบและข้อบังคับต่างๆให้เอื้อต่อการทําวิจยั
วิจยั ที่ดี
ร้อยละ 80
และปรับปรุ งวิธีการทํางาน
และถ่ายทอดจัดทําข้อมูลฐานวิจยั
ให้มีประสิ ทธิภาพ
2.โครงการสนับสนุนเงินเพื่อพัฒนางานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์*
3.โครงการประชุมเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่าง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนื อ
*ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่ อง การให้ทุนอุดหนุนงานวิจยั ประเภทวิจยั การเรี ยนการสอน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
*ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่ อง การให้ทุนอุดหนุนงานวิจยั ประเภทวิจยั การเรี ยนการสอนระดับ ปโท ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
6.งานวิจยั คุม้ ค่ากับทรัพยากร 1.ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ ช้ประโยชน์ การจัดการทรัพยากร ด้านประสิ ทธิภาพ 1.โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ประโยชน์จาก
จากงานวิจยั และหน่วยงานที่ใช้ทุนวิจยั
และปรับปรุ งวิธีการทํางาน
งานวิจยั และหน่วยงานที่ให้ทุนวิจยั
ร้อยละ 80
ให้มีประสิทธิภาพ
7.ยกระดับขีดความสามารถ 1.ร้อยละของจํานวนนักวิจยั ที่เพิ่มขึ้น
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาองค์กร 1.โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจยั
ของนักวิจยั
ร้อยละ 10
และยกระดับสมรรถนะ
1.1 อบรมเทคนิ คการวิจยั ทางสังคมศาสตร์แบบผสม*
1.2 อบรมเทคนิ คการสร้างเครื่ องมือวิจยั ที่มีคุณภาพ**
1.3 อบรม การวิจยั เชิงคุณภาพ***
*การใช้สถิติบ้ืองต้นในการวิจยั อย่างถูกต้องและด้มาตรฐานสากลแบบครบวงจรภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ ผูเ้ ข้ารับการอบรม อ.นงลักษณ์ วันที่28 -30 เม.ย 57
**การใช้สถิติบ้ืองต้นในการวิจยั อย่างถูกต้องและด้มาตรฐานสากลแบบครบวงจรภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ ผูเ้ ข้ารับการอบรม อ.นงลักษณ์ วันที่28 -30 เม.ย 57
***สัมมนาวิชาการสัญจร:การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ATLAS.ti ผูเ้ ข้าอบรม อ.นงลักษณ์ และอุกกฤษ วันที่ 9 พย 56

20,000

20,000 ฝ่ ายวิจยั

25,000

20,000

45,000 ฝ่ ายวิจยั

20,000

40,000

60,000 ฝ่ ายวิจยั

-

100,000

5,000

100,000 ฝ่ ายวิจยั

5,000 ฝ่ ายวิจยั

40,000

40,000 ฝ่ ายวิจยั

8.เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
1.ร้อยละนักวิจยั ที่ได้รับแหล่งเงินทุนจาก
ทรัพยากรและแหล่งทุนวิจยั หน่วยงานภายนอก ร้อยละ 30

การจัดการทรัพยากร ด้านการพัฒนาองค์กร 1.โครงการอบรมเทคนิ คการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
และปรับปรุ งวิธีการทํางาน
เพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
ให้มีประสิทธิภาพ

20,000

20,000 ฝ่ ายวิจยั
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3 การบริการวิชาการ ถ่ ายทอดและองค์ความรู้เทคโนโลยีแก่สังคม และสื บสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
เป้ าประสงค์
1.เป็ นศูนย์กลางการ
บริ การวิชาการที่มีคุณภาพ
หลากหลายรู ปแบบ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้

ตัวชีว้ ดั และค่ าเป้ าหมาย

กลยุทธ์

1.ร้อยละของบริ การวิชาการที่ตอบสนองความต้ การบูรณาการภารกิจ
และเกิดประโยชน์ทอ้ งถิ่น ร้อยละ 60
หลักมุ่งผลลัพธ์
2.ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่ วมกิจกรรม
โครงการบริ การวิชาการ ร้อยละ 60

มิติของ ก.พ.ร.

โครงการ/กิจกรรม

ด้านประสิ ทธิผล 1.โครงการบริ การวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
หรื อการร้องขอของหน่วยงานในพื้นที่
2.โครงการสัมมนาการเสี ยภาษีในชีวิตประจําวัน
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิ คการซ่อมบํารุ ง
และตรวจสอบปั ญหาคอมพิวเตอร์

ระยะเวลา
หน่ วยงาน
งบประมาณ
ต.ค.55-ก.ย.56 งบแผ่ นดิน งบรายได้ รวม
รับผิดชอบ
100,000 100,000 ฝ่ ายบริ การ โครงการบริ การวิชา
วิชาการ การ 21 โครงการ

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้นเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ ประชาคมอาเซี ยน
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ ความสําเร็ จในการบริ หาร

ทุนมนาย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6.โครงการอบรม รู ้เขารู ้เราเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้แก่ชุมชน
7.โครงการพัฒนาความรู ้ดา้ นการเขียนจดหมายข่าวเพื่อ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริ การวิชาการและการเผยแพร่

องค์ความรู ้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก
ด้านประสิ ทธิผล 1.โครงการบริ การวิชาการที่ส่งเสริ มสื บสานโครงการ
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกชีวิต
2.โครงการศิลปะการวางตนของคนทํางานเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.เผยแพร่ องค์ความรู ้ที
1.ร้อยละของการเผยแพร่ องค์ความรู ้ทีเกิดจาก การพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพบริ การ 1.โครงการราชภัฏวิชาการ 2556"สื บสานโครงการพระราช
เกิดจากการบริ การวิชาการ การบริ การวิชาการ ร้อยละ 30
และสารสนเทศ
ดําริ เพือพัฒนาท้องถิ่นสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2.โครงการพัฒนาความรู ้ดา้ นการเขียนจดหมายข่าว
เพือสังเคราะห์องค์ความรู ้
3.โครงการอบรมท่องเทียวอย่างรู ้ค่า
4.บูรณาการการบริ การวิชาการ1.ร้อยละของการบูรณาการการบริ การวิชาการเข้ การบูรณาการภารกิจ ด้านประสิ ทธิผล
1.บูรณาการบริ การวิชาการเข้าสู่การเรี ยนการสอนและการวิจยั
เข้าสู่ การเรี ยนการสอน
การเรี ยนการสอนและการวิจยั ร้อยละ 60
หลักมุ่งผลลัพธ์
2.โครงการบริ การวิชาการเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
และการวิจยั
(9 สาขาวิชา)
3.โครงการอบรมด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
สถานพยาบาลเอกชน
4.โครงการให้ความรู ้การบูรณาการการบริ การวิชาการสู่
การเรี ยน การสอน และการวิจยั
5.โครงการอบรมกลยุทธ์การเลือกสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนทีมี
2. ส่ งเสริ มสื บสานโครงการ 1.ร้อยละของบริ การวิชาการที่สืบสานโครงการ การบูรณาการภารกิจ
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ร้อยละ 30
หลักมุ่งผลลัพธ์

50,000

50,000 ฝ่ ายบริ การ
วิชาการ

10,000

50,000

60,000 ฝ่ ายบริ การ
วิชาการ

20,000

80,000

100,000 ฝ่ ายบริ การ
วิชาการ

ศักยภาพในการแข่งขันของตําบลบ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3 การบริการวิชาการ ถ่ ายทอดและองค์ความรู้เทคโนโลยีแก่สังคม และสื บสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ (ต่ อ)
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เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ดั และค่ าเป้ าหมาย

4.บูรณาการการบริ การวิชาการ1.ร้อยละของการบูรณาการการบริ การวิชาการเข้าสู่
เข้าสู่ การเรี ยนการสอน
การเรี ยนการสอนและการวิจยั ร้อยละ 60
และการวิจยั (ต้อ)

กลยุทธ์

มิติของ ก.พ.ร.

การบูรณาการภารกิจ
หลักมุ่งผลลัพธ์

5.มีการสํารวจ บริ บท
1.ร้อยละของโครงการบริ การวิชาการที่มี
การตอบสนองความ ด้านคุณภาพบริ การ
สภาพปั ญหา ความต้องการ การสํารวจบริ บท สภาพปั ญหา ความต้องการ ต้องการของผูม้ ีส่วน
ของชุมชน/ท้องถิ่น
ของชุมชน/ท้องถิ่นร้อยละ 60
ได้เสีย
เพื่อบริ การวิชาการที่สนอง
ความต้องการ แก้ปัญหา
ชุมชน/ท้องถิ่น
*ฝ่ ายบริ การวิชาการทีการจัดทําข้อมูลสรุ ปผลการดําเนิ นงานด้านบริ การวิชาการที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชน
6.มีเครื อข่ายความร่ วมมือ 1.จํานวนการประสานความร่ วมมือด้านบริ การวิ การสร้างการมีส่วนร่ วม ด้านคุณภาพบริ การ
ประสานงานด้านบริ การ
ระหว่างคณะฯ และชุมชน/ท้องถิ่น
จากภาคีและขยายเครื อข่าย
วิชาการ
จํานวน 1 เครื อข่าย
ความร่ วมมือ

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
งบประมาณ
ต.ค.55-ก.ย.56 งบแผ่ นดิน งบรายได้

รวม

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

6.โครงการอบรมส่ งเสริ มการจัดทําบัญชีครัวเรื อน
7.โครงการกลยุทธ์การวางแผนการผลิตของผลิตภัณฑ์
กระยาสารทเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดเมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน
8.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
1.การสํารวจความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นด้านการบริ การ

5,000

5,000 ฝ่ ายบริ การ
วิชาการ

วิชาการ *
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
3.โครงการอบรมให้ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์เพื่อส่ งเสริ ม
นโยบายการออกของชุมชน

1.โครงการประสานความร่ วมมือด้านบริ การวิชาการระหว่าง
คณะฯ และชุมชน/ท้องถิ่น (กิจกรรมย่อย กิจกรรมการลงนาม

9,660

10,000

19,660 ฝ่ ายบริ การ
วิชาการ

ในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือด้านบริ การวิชาการ)*
2.โครงการอบรม การสร้างความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ และเสริ มสร้างความรู ้
เกียวกับ AEC เพือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
*(MOU) บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่าง บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2556

*(MOU) บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ด้านการบริ การวิชาการแก่สงั คม และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการประกันคุณภาพการศึกษาเครื อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อุทยานแห่ งชาติน้ าํ ตกธารทิพย์และโรงเรี ยนบ้านธารทิพย์ ลงนามวันทึ่ 1

*(MOU) องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองย่างทอย
7.พัฒนาระบบการขอรับ 1.จํานวนคู่มือระบบการขอรับบริ การวิชาการสํา การจัดการทรัพยากร ด้านประสิ ทธิภาพ 1.โครงการจัดทําคู่มือระบบการขอรับบริ การวิชาการ สําหรับ
บริ การวิชาการ
ชุมชน/หน่วยงานภายนอก จํานวน 1 เล่ม
และปรับปรุ งวิธีการทํา
ชุมชน/หน่วยงานภายนอก*
งานให้มีประสิ ทธิภาพ
8.พัฒนาระบบเข้าถึง
1.จํานวนคู่มือการเข้าถึงแหล่งทุนด้านบริ การวิชา การจัดการทรัพยากร ด้านประสิ ทธิภาพ 1.โครงการจัดทําคู่มือการเข้าถึงแหล่งทุนด้านบริ การวิชาการ
แหล่งทุนภายนอก
จากแหล่งทุนภายนอก จํานวน 1 เล่ม
และปรับปรุ งวิธีการทํา
จากแหล่งทุนภายนอก
2.มีระบบกลไกในการให้บริ การทางวิชาการแก่สงานให้มีประสิ ทธิภาพ
1.พัฒนาระบบกลไกในการบริ การวิชาการแก่สังคม**
ตามเป้ าหมาย จํานวน 2 เล่ม
9.มีฐานข้อมูลบริ การวิชาการ 1.จํานวนฐานข้อมูลด้านบริ การวิชาการทีเผยแพรการพัฒนาระบบข้อมูล ด้านการพัฒนาองค์กร 1.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริ การวิชาการ***
ตามความเชียวชาญในแต่ละ ทั้งภายในและภายนอก จํานวน 1
และสารสนเทศ
ด้านทีเผยแพร่ ท้ งั ภายใน
และภายนอก
10.พัฒนาระบบการติดตาม 1.จํานวนโครงการติดตามและประเมินผลการบริ การ การจัดการทรัพยากร ด้านการพัฒนาองค์กร 1.โครงการติดตามและประเมินผลการบริ การวิชาการ****
และประเมินผลการบริ การ วิชาการ จํานวน 1 โครงการ
และปรับปรุ งวิธีการทํา
วิชาการ
งานให้มีประสิ ทธิภาพ
*ฝ่ ายบริ การวิชาการมีการจัดทําเอกสารสังเคราะห์องค์ความรู ้จากการบริ การวิชาการ"จัด(การ)กระบวนทัพรับอาเซี ยน"และเป็ นการเผยแพร่ สู่บุคลากรภายในและภายนอก

10,000

10,000 ฝ่ ายบริ การ
วิชาการ

20,000

20,000 ฝ่ ายบริ การ
วิชาการ
20,000 ฝ่ ายบริ การ
วิชาการ
42,840 ฝ่ ายบริ การ
วิชาการ

20,000
42,840

20,000

20,000 ฝ่ ายบริ การ
วิชาการ

**ฝ่ ายบริ การวิชาการ'-มีการแต่งตั้งบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นฝ่ ายบริ การวิชาการ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณบริ การวิชาการ -มีประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่ องระบบและแนวทางการให้บริ การวิชาการแก่สงั คม คณะวิทยาการจัดการ

11

-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสังเคราะห์และเผยแพร่ องค์ความรู ้จากการบริ การวิชาการ -มีแผนการดําเนิ นงานด้านบริ การวิชาการ -มีค่มู ือบริ การวิชาการ -มีแนวปฎิบตั ิท่ีดีดา้ นบริ การวิชาการ
***ฝ่ ายบริ การวิชาการมีโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริ การวิชาการ
****ฝ่ ายบริ การวิชาการมีโครงการติดตามและประเมินผลการบริ การวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ศึกษา รวบรวม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการสู่สังคม
เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ดั และค่ าเป้ าหมาย

กลยุทธ์

มิติของ ก.พ.ร.

1.ร่ วมสื บสานศิลปวัฒนธรรม 1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วมงานสื บสาน
การบูรณาการภารกิจ ด้านประสิ ทธิผล
ท้องถิ่นที่มีอตั ลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 60
หลักมุ่งผลลัพธ์
2.ร้อยละของนักศึกษาที่แสดงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น
โดดเด่นเฉพาะตัว
ร้อยละ 10

งบประมาณ
ระยะเวลา
หน่ วยงาน
ต.ค.55-ก.ย.56 งบแผ่ นดิน งบรายได้ รวม
รับผิดชอบ
45,680 45,680 รองคณบดี
1.โครงการจิตอาสาสร้างจริ ยธรรม สานสัมพันธ์พี่นอ้ ง
2.โครงการบายศรี สู่ขวัญรับน้อง สานสัมพันธ์สร้างสามัคคี
ฝ่ ายกิจการ
และส่ งเสริ มจิตอาสาสร้างสรรค์คุณธรรม จริ ยธรรม
นักศึกษา
3.โครงการทําดีเพื่อโลกทําความสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัย
4.โครงการสัมมนาเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริ มสร้างวินยั
จราจรและป้ องกันอุบตั ิภยั
โครงการ/กิจกรรม

5.โครงการอบรมสัมมนาสื บสานวัฒนธรรมทําบุญขึ้นปี ใหม่

2.การส่ งเสริ ม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น

1.จํานวนของกิจกรรมที่ทอ้ งถิ่นต้องการให้คณะ การตอบสนองความ ด้านคุณภาพบริ การ
เข้าไปมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ 2 กิจกรรม
ต้องการของผูม้ ีส่วน
2.ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่ วมประชุมสัมมนา ได้เสี ย
ร้อยละ 60

1.โครงการส่ งเสริ มจริ ยธรรม จิตสาธารณะและบําเพ็ญ
ประโยชน์ในศาสนสถาน วัดดงมูลเหล้ก
2.โครงการบอกเล่าเก้าสิ บ ซาร์ตแบตสู่ สังคม

36,750

20,000

56,750 รองคณบดี
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

20,000

50,000

70,000 รองคณบดี
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

3.โครงการการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันธุรกิจ SME
4.โครงการ(ร่ วม)ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

3.การมีส่วนร่ วมของท้องถิ่น 1.จํานวนของกิจกรรมที่ทอ้ งถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมการสร้างการมีส่วนร่ วม ด้านคุณภาพบริ การ
จํานวน 2 กิจกรรม
จากภาคีและขยาย
2.จํานวนการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับองค์กร
เครื อข่ายความร่ วมมือ
ภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 เครื อข่าย

ด้านศิลปวัฒนธรรม (9 สาขาวิชา)
1.โครงการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1โครงการตลาดสัมพันธ์สืบสานประเพณี จากพี่สู่นอ้ ง
1.2โครงการประชาอาสาปลูกป่ า 800ล้านกล้า 80พรรษา
มหาราชินี*
2.โครงการส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมร่ วมกับหน่วยงานภายนอก

*(MOU) หนังสื อลงนามความร่ วมมือ การสร้างเครื อข่ายด้านการส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่าง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ 5 คณะ
4.บริ การวิชาการที่นาํ ความรู้ 1.จํานวนโครงการบริ การวิชาการด้านศิลปวัฒน การบูรณาการภารกิจ ด้านประสิ ทธิภาพ 1.โครงการบริ การวิชาการด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมของคณะ
50,000 50,000 รองคณบดี
ทางด้านการบริ หารจัดการ
จํานวน 1โครงการ
หลักมุ่งผลลัพธ์
ฝ่ ายกิจการ
เพือ่ ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษา
5.สนับสนุนการรวบรวม 1.จํานวนโครงการที่คณะเข้าร่ วมสนับสนุน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านประสิ ทธิภาพ 1.โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมอาหารมื้อนี้ เพื่อน้อง
50,000 50,000 รองคณบดี
ท้องอิ่ม
ฝ่ ายกิจการ
และอนุรักษ์องค์ความรู ้
การรวบรวม และอนุรักษ์องค์ความรู ้ 2 โครงการและยกระดับสมรรถนะ
2.โครงการพี่ใจดีเลี้งอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา
นักศึกษา
และอุปกรณ์การเรี ยน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ศึกษา รวบรวม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการสู่สังคม (ต่อ)
เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ดั และค่ าเป้ าหมาย

กลยุทธ์

มิติของ ก.พ.ร.
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

หน่ วยงาน

ต.ค.55-ก.ย.56 งบแผ่ นดิน งบรายได้
20,000
1.จํานวนโครงการบริ การวิชาการที่คณะส่ งอาจาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาองค์กร 1.(ร่ วม)โครงการบริ การวิชาการของสํานักศิลปวัฒนธรรม
และนักศึกษาเข้าร่ วม 2 โครงการ
และยกระดับสมรรถนะ

6.การเตรี ยมความพร้อม
ให้กบั อาจารย์ นักศึกษา
ให้เข้าใจบริ บทด้านศิลป
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
7.พัฒนาระบบการจัดการ 1.ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับบริ การ
สารสนเทศ เพื่อการรวบรวม ร้อยละ 50
เผยแพร่ และฐานข้อมูล
2.จํานวนช่องทางที่มีการเผยแพร่ เพิ่มขึ้น
จํานวน 2 ช่องทาง

การพัฒนาระบบข้อมูล ด้านการพัฒนาองค์กร 1.การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการรวบรวม
และสารสนเทศ
ฐานข้อมูลและเผยแพร่
1.การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม(มีพ้นื ที่
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม+การจัดการ)

20,000

40,000

10,000

รวม
รับผิดชอบ
20,000 รองคณบดี
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
60,000 รองคณบดี
ฝ่ ายกิจการ
10,000 นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ดั และค่ าเป้ าหมาย

กลยุทธ์

มิติของ ก.พ.ร.

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค.55-ก.ย.56 งบแผ่ นดิน งบรายได้
1.เสริ มสร้างสมรรถนะ

1.ร้อยละการเข้าร่ วมประชุมสัมมนาหรื อรับการพพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านประสิ ทธิผล

ผูบ้ ริ หารและบุคลากร

ของผูบ้ ริ หาร ร้อยละ 70

หน่ วยงาน
รวม

รับผิดชอบ

1.การพัฒนาภาวะผูน้ าํ ผูบ้ ริ หาร*

50,000

50,000 รองบริ หาร

2.ร้อยละการเข้าร่ วมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

1.การพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานของบุคลากร**

20,000

20,000 รองบริ หาร

ร้อยละ 70

สายวิชาการและสายสนับสนุน

40,000

40,000 รองบริ หาร

20,000

20,000

และยกระดับสมรรถนะ

*ผูบ้ ริ หาร(อ.นงลักษณ์) อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะคณบดี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (รุ่ น 1) ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2556
**อาจารย์และบุคลากรเข้าร่ วมอบรม
2.องค์กรมีธรรมาภิบาล

1.ระดับความพึงพอใจของบุคคลากรภายในคณะ การจัดการทรัพยากร ด้านประสิ ทธิผล

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารตามหลักธรรมาภิบาล*

ในการทํางาน

ระดับ 3.51

2.โครงการอบรมบริ หารความเสี่ ยง

และปรับปรุ งวิธีการทํา

2.ร้อยละการเข้าร่ วมโครงการของบุคลากรในคณงานให้มีประสิ ทธิภาพ
ร้อยละ 70

หัวหน้า
สํานักงาน

*ผูบ้ ริ หาร(อ.นงลักษณ์) อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะคณบดี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (รุ่ น 1) ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2556
3.ลดระยะเวลา ขั้นตอนและ 1.จํานวนระบบ MISเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน

จํานวน 1 โครงการ

การจัดการทรัพยากร ด้านประสิ ทธิภาพ
และปรับปรุ งวิธีการทํางานให้
มีประสิ ทธิภาพ

2. จํานวนระบบงานที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานสาย

1. (ร่ วม)โครงการพัฒนาระบบ MS MIS(PMIS)

20,000

20,000 รองบริ หาร

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

20,000

20,000

ด้านการจัดงานเอกสารฯ*
3. (ร่ วม)การพัฒนาระบบที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานสายสนับสนุน**

หัวหน้า
สํานักงาน

สนับสนุน 1 โครงการ
*โครงการถ่ายทอดองค์กความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดา้ นการจัดงานเอกสารสําหรับสํานักงาน อ.เอ็ม จัดโครงการเมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2557
**(ร่ วม) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบตั ิการให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกําหนดระดับตําแหน่ง ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ผูจ้ ดั มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 17 มีนาคม 2557

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)
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เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ดั และค่ าเป้ าหมาย

กลยุทธ์

มิติของ ก.พ.ร.

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ต.ค.55-ก.ย.56 งบแผ่ นดิน งบรายได้
4.ลดต้นททุนและใช้

1.อัตราการลดลงของการใช้พลังงานภายในหน่ว การจัดการทรัพยากร ด้านประสิ ทธิภาพ

ประโยชน์ทรัพยากรภายใน ร้อยละ 5

และปรับปรุ งวิธีการทํา

อย่างคุม้ ค่า

งานให้มีประสิ ทธิภาพ

2.อัตราการลดลงของวัตถุสูญเปล่าสิ้ นเปลือง

หน่ วยงาน

งบประมาณ

1.(ร่ วม) โครงการการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า

20,000

รวม

รับผิดชอบ

20,000 รองบริ หาร
และ

11,144

11,144

ร้อยละ 5

หัวหน้า
สํานักงาน

เข้าร่ วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าภายในอาคาร วันที่ 20 มีนาคม 2557
5.ผูร้ ับบริ การทั้งภายในและ 1.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของทรัพยากรมนุ การจัดการทรัพยากร ด้านคุณภาพบริ การ
ภายนอกมีความพึงพอใจ

1.โครงการประเมินความพึงพอใจ

3,556

3,556 รองบริ หาร

ภายในองค์กรต่อการบริ หารจัดการ มึค่าเฉลี่ยระ และปรับปรุ งวิธีการทํา
2.ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนที่เข้ารับ

และ

งานให้มีประสิ ทธิภาพ

หัวหน้า

บริ การ ร้อยละ 60

สํานักงาน

*ฝ่ ายปริ การวิชาการ จัดโครงการติดตามและประเมินผลการบริ การวิชาการ ม.ค-ก.ย 2557

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่6ี การพัฒนาสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ดั และค่ าเป้ าหมาย

กลยุทธ์

มิติของ ก.พ.ร.

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ต.ค.55-ก.ย.56 งบแผ่ นดิน งบรายได้
1.บุคลากรมีความพร้อมก้าว 1.ร้อยละในการใช้สื่อ ร้อยละ 60

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านประสิ ทธิผล

1.โครงการ(ร่ วม)พัฒนาสื่ อเทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู ้*

สู่ ความเป็ นสากล

2.ยกระดับความสามารถ 1.คะแนนภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 40

และยกระดับสมรรถนะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาองค์กร 1.โครงการฝึ กอบรมด้านการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร**

ด้านภาษาต่างประเทศ

และยกระดับสมรรถนะ
1.คะแนนการทดสอบความสามารถในการใช้งา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาองค์กร 1.(ร่ วม)โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

เทคโนโลยีได้ (ICT)

ร้อยละ 50

ระบบสารสนเทศ

และยกระดับสมรรถนะ

ให้บุคลากร***

การพัฒนาระบบข้อมูล ด้านประสิ ทธิภาพ

1.โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้โดยการติดตั้งระบบ WiFi

และสารสนเทศ
1.จํานวนเครื อข่ายบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ การสร้างการมีส่วนร่ วม ด้านคุณภาพบริ การ

1.โครงการพัฒนาความรู ้ดา้ นการเขียนจดหมายข่าวเพื่อ

ระดับอาเซี ยน

จํานวน 1 เครื อข่าย

สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริ การวิชาการและการเผยแพร่

ความร่ วมมือ
*(ร่ วม)โครงการสร้างเว็บไวด์เพื่อการเรี ยนการสอนด้วย Weebly และ Prezi จัดโดย อ.เดือนฉาย เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2557
**เข้าร่ วมอบรมฝึ กการใช้ภาษาอังกฤษ จัดโดยมหาวิทยาลัย
***(ร่ วม)โครงการอบรมและติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศ จัดโดยอ.เดือนฉาย จัดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557
****มิ.ย.-สค 2556 (149,450)

รับผิดชอบ

10,000 ฝ่ ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

10,000

10,000 ฝ่ ายบริ การ

10,000

10,000 ฝ่ ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

103,590

50,000

สําหรับอาคารคณะวิทยาการจัดการ ****

5.สร้างภาคีเครื อข่ายใน

จากภาคีและขยายเครื อข่าย

10,000

รวม

วิชาการ

3.บุคลากรสามารถใช้งาน

4.บริ หารจัดการองค์กรด้วย 1.ผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 50

หน่ วยงาน

งบประมาณ

153,590 ฝ่ ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

20,000

20,000

40,000 ฝ่ ายบริ การ
วิชาการ

องค์ความรู ้แก่บุคคล ทั้งภายในและภายนอก*****
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*****โครงการพัฒนาความรู ้ดา้ นการเขียนจดหมายข่าวเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู ้จากการบริ การวิชาการ และการเผยแพร่ องค์ความรู ้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก จัดโดยอ.เอกชัย จัดเมื่อวันที่ 4 เม.ย.2557

