ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณ

กระบวนการจัดทางบประมาณ

กระบวนการอนุมัติงบประมาณ

11. 25 ก.ย. 61 ครม. ให้ควำมเห็นชอบแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณ

8 29 พ.ย. 61 – 15 ม.ค. 62 หน่วยงำนต่ำงๆ จัดทำ
8.
คาของบประมาณปี 2563 ส่ง สงป. วันที่ 15 ม.ค. 62

12 13 มิ.ย. 62 ฝ่ายนิติบัญญัติพิจำรณำ
12.
ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณปี 2563
วาระที่ 1
13 29 ส.ค. 62 ฝ่ายนิติบัญญัติพิจำรณำ
13.
ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณปี 2563
วาระที่ 2-3
14 5 ก.ย. 62 สลค. นาร่าง พ.ร.บ.
14.
งบประมาณปี 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ

และปฏิทินงบประมำณปี 2563
22. 3 ก.ย. – 14 ธ.ค. 61 - ทบทวน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด
*15 ม.ค. 62 ส่งเอกสาร พร้อมคาชี้แจงโดยละเอียด
เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ
ผลสาเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ปรับปรุง MTEF
* 31 ม.ค. 62 บันทึกข้อมูลในระบบ e - Budgeting
รายงานผลปี 2561
33. 25 ก.ย. – 28 ธ.ค. 61 ภำค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท. จัดทา
9 16 ม.ค. – 26 เม.ย. 62 สงป. พิจารณาและจัดทา
9.
งบประมาณมิติพื้นที่ (Area)
รายละเอียด เสนอ ครม. วันที่ 30 เม.ย. 62
44. 1 ต.ค. 61 – 9 ม.ค. 62 จัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
10 30 เม.ย. – 10 พ.ค. 62 รับฟังความคิดเห็น
10
55. 1 – 29 พ.ย. 61 จัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2563
ตาม รธน. มาตรา 77 วรรค 2 และสรุป
เพื่อเสนอ ครม. วันที่ 13 ธ.ค. 61
เสนอ ครม. วันที่ 14 พ.ค. 62
66. 17 ธ.ค. 61 นรม. มอบนโยบายการจัดทางบประมาณปี 2563
11
11 15 – 31 พ.ค. 62 จัดพิมพ์ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ
77. 17 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62 จัดทากรอบวงเงินงบประมาณปี 2563
ปี 2563 และเอกสำรประกอบ
เพื่อเสนอ ครม. วันที่ 8 ม.ค. 62
เสนอ ครม. วันที่ 4 มิ.ย. 62
รายการผูกพันใหม่ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท เสนอ ครม. ภายใน 28 ธ.ค. 61
วางแผน/ทบทวนงบประมาณ
จัดทางบประมาณบูรณาการ Agenda / Area

ก.ย. 61

ต.ค. 61

กาหนดกรอบวงเงินงบประมาณปี 2563

พ.ย. 61

15 ม.ค. 62 ส่งคาของบประมาณ

6

ธ.ค. 61
8

ม.ค. 62

ก.พ. 62

มี.ค. 62
9

เม.ย. 62

พ.ค. 62
10

11

มิ.ย. 62
12

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

13 18 14

18

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามแผนงาน

แผนงานค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ

แผนงานพื้นฐาน

1.ผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์
2. ผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สังคม
3. ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนงานบูรณาการ

โครงการบูรณาการ
14 แผนงาน

แผนงานยุทศาสตร์

โครงการ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ
2

1

ความมั่นคง

สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงบประมำณ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

3

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

พัฒนา/เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

4

สร้างโอกาส
ความเสมอภาค
ทางสังคม

แผนแม่บทฯ
23 ประเด็น

5 สร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

6

ปรับสมดุล พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แผนการปฏิรูปประเทศ

5 ปี

15 เรื่องเร่งด่วน
Flagship Project

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน

1 ปี
2

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง
1. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของประเทศ
2. การส่งเสริม
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

1. การพัฒนาภาคการเกษตร
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
3. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
4. การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ
5. การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคม ระบบโลจิสติกส์
พลังงานและดิจิทัล
7. การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
8. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
3. การพัฒนาการเรียนรู้
4. การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี
5. การพัฒนาศักยภาพ
การกีฬา

1. การเสริมสร้าง
พลังทางสังคม
2. การพัฒนาความ
เสมอภาค และส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
3. การสร้างหลักประกัน
ทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

1. การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการน้า
ทั้งระบบ

1. การพัฒนาการบริการ
ประชาชนและการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
2. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
3. การพัฒนากฎหมายและ
การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม

รายการค่าดาเนินการภาครัฐ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ / แผนงานเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น / แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ)

3

การจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรทุนมนุษย์

10. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

11. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

13. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
14. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

4

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและ
พัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
3

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ
สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ ผวจ. ในการ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดาเนินโครงการ
ตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย

ด้านสิ่งแวดล้อม

บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้ าหมายอย่างมีนยั สาคัญ

ด้านการศึกษา

บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจยั ของนักศึกษา
และอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิน่

มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของ มรภ.
จานวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
ร้อยละสะสมของจานวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าดาเนินโครงการพัฒนา เปรียบเทียบกับจานวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นที่)
จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจานวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย)

KPI

จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ มรภ. ดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ.เป็นแกนนา เปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของ มรภ.
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฎิบัติในพื้นที่บริการของ มรภ.
อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของ มรภ.
ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของ มรภ.

จานวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นบริการของ มรภ. ที่ประสบความสาเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ.

โครงการหลัก

โครงการจัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นที่บริการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของ มรภ.

มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น

อัตราอพยพของประชากรวัยทางานในท้องถิ่นลดลง

โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(บ่มเพาะประชาชนให้พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ)

โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัด
ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
เป้าหมาย

กลยุทธ์

บัณฑิตครูของ มรภ. มีอัตลักษณ์และสมรรถนะ
เป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มี
สมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย
School Integrated Learning และ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

บัณฑิตครูของ มรภ. สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4
และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้

พัฒนาสมรรถนะ
ครูของครูให้มี
ความเป็ นมืออาชีพ

บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อม
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

บัณฑิตครู มรภ. ที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการ
เสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ยกระดับสมรรถนะครู
ประจาการ โดยเฉพาะผูท้ จ่ี บ
การศึกษาจาก มรภ. และบ่ม
เพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดรับ
กับสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง

มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะ
และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21

KPI

ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา

สร้างเครือข่าย
แลกเปลีย่ นเรียนรู ้
ให้กบั บัณฑิตครู
จาก มรภ. ทีเ่ ข้าสู่
วิชาชีพครู

มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู มรภ. ที่เข้าสู่วิชาชีพ

ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี

ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจาการของ มรภ.

สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในภูมิภาค

ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น

โครงการหลัก

โครงการผลิตครู
เป็นเลิศเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในระบบปิด

โครงการสนับสนุน DLTV
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โครงการจัดทาคลังข้อสอบ
วัดแววความเป็นครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการจัดทา Platform เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

โครงการพัฒนา
ครูของครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย

กลยุทธ์

มรภ. มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ
คุณลักษณะ4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย

จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

KPI

ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุก
สาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
บูรณาการกับการทางาน และ
เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น

ผลงานของนั ก ศึ ก ษา/อาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ

อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิต มรภ.
ภายในระยะเวลา 1 ปี

ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะ 4 ประการ
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา

ผลการประเมิ น สมรรถนะของบั ณ ฑิ ต โดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิตเพิ่มขึ้น (ระดับสูง)

มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ เพือ่ พัฒนาทักษะทุกช่วงวัย

โครงการหลัก

โครงการบูรณาการองค์ความรู้
สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่

โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายสถานประกอบการและและ
องค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ (Learning Space)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

มรภ. ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่ง
ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

KPI

โครงการหลัก

มรภ. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการ
สร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

จานวนฐานข้อมูล เพื่อบริห ารจัดการในการตัดสินใจ
ตามพันธกิจหลักของ มรภ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ มรภ.

ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
บริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก (A/AA)

จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ/ นานาชาติ

จานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อจานวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ

ผลสารวจประเด็นสาคัญต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่
สะท้อนให้สังคมได้รับรู้

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ

โครงการ
“ราชภัฏโพลล์”

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ

โครงการเครือข่าย
สัมพันธ์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

ปรับปรุง/ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณ
และบุคลากรให้ทินสมัย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
มีการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้มี
ความคล่องตัวและทันสมัย

มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่าย
และปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ

โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียน
การสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ
ฐานรากตาม
พระราโชบายเพื่อความเป็นเลิศ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
โดยกาหนดโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินการร่วมกัน
5 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

โครงการร่วม
1. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP
2. โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขต
ชนบท
3. โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 4. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
สาหรับนักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
5. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน
การศึกษา
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5

