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คํานํา
การกําหนดแนวทาง กระบวนการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการวัดการประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ
มีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จะตองกําหนดไวอยางชัดเจนจากการมีสวนรวมของ
คนในองคกร เพื่อกําหนดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชู ป ถัม ภ ฉบั บ นี้ เป น แผนที่ไ ดจัด ทํา ขึ้ นภายใตก รอบนโยบายการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย 5 ป ของสภามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2556 – 2560) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556 - 2560
ฉบับปรับปรุง แผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ป 2560 - 2579 มหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในสังคมโลกอยางมีพลวัตร ไมวาจะเปนอิทธิพล
กระแสโลกาภิวัตน ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบวิกฤตการณทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ปญหาดานการศึกษา ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศดานโครงสรางประชากร การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศ โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม ของภาคีทุกภาคสวน ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร ที่ไดรวมพลัง
รวมกันระดมความคิด กําหนดกลยุทธ เปาหมาย โครงการ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เพื่อใชเปนแผนสําหรับการปฏิบัติการ ระยะ 1 ป ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมไดนั้น จําเปนตองอาศัยพลังและการมีสวนรวม
ของทุกหนวยงานรวมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและ
ตอเนื่องตอไป
กรอบแผนงานที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ไดรับการอนุมัติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 29
สิงหาคม 2560 คณะทํ างานขอขอบคุณหนวยงานทุกภาคสวนในมหาวิท ยาลัย ผูเกี่ยวของรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดสละเวลา ใหความรูและ
ขอเสนอแนะตางๆ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้สมบูรณมากยิ่งขึ้น และหวังวาประโยชนที่ไดจากแผนปฏิบัติ
การ จะเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ ตอไป
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สารบัญ
แผนทีย่ ุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ คานิยม วิสัยทัศน
พันธกิจ เปาประสงค
ตัวชี้วัดเปาประสงคและผูรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเ ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษ
ฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
การกํากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินการของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ
ภาคผนวก
ความเชื่อมโยง สอดคลองกับนโยบายและแผนของรัฐบาล
ความเชื่อมโยง สอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประมาณการรายไดและประมาณการรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนทีย่ ุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่น ใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทกั ษะการคิด
วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือ
ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญา
วิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพ
เสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพือ่ ความ ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ของประเทศ
ประชาชนมีความสุข มีรายไดเพิ่ม
เปาประสงค สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
บัณฑิต และผูม ีสวนไดสวนเสีย มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาล
สังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ตอบสนองตอความตองการประเทศและเปนที่ยอมรับตอประชาชน
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สงเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะดานภาษาสากล สรางเครือขายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
วิสัยทัศน

มิติผูมีสวน สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติและ
สงเสริมใหมหาวิทยาลัย
ปฏิรูปการศึกษาและ
จัดตั้งพัฒนาศูนยเรียนรูโครงการตามแนว
ไดสวนเสีย สรางเครือขายดานศิลปวัฒนธรรมและ มีการเปดบรรยายสาธารณะ สรางเครือขายการพัฒนาครู พระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ประจําการ
และศูนยพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู
พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
ปรับปรุงกฎหมายและการ
บริหารจัดการงานทํานุบํารุง
เชิงผลิตภาพ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจ เสริมสรางธรรมาภิบาล
ศิลปะและวัฒนธรรม
มิติ
สรางสรรค
กระบวนการ
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
บริหารจัดการโรงเรียนสาธิต
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
สรรหาและพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล
มิติคนและ สรางผลงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมที่ตอบโจทย
ความรู ระดับประเทศ
มิติการเงิน จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนวิจัย
บริหารจัดการรายไดจากสินทรัพย
บริหารจัดการการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรัชญา

วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี

ปณิธาน

เสริมพลัง สรางความเขมแข็ง และมัง่ คั่งของชุมชน

อัตลักษณ

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น

คานิยม (Core Values)

“ VALAYA ”
V
:
A
:
L
:
A
:
Y
:
A
:

Visionary
Activeness
Like to learn
Adaptive
Yields
Acceptance and Friendliness

=
=
=
=
=
=

วิสัยทัศน

เปนผูรอบรู
ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรรค
สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง
ปรับตัวไดดี พรอมนําการเปลี่ยนแปลง
ผลงานเปนที่ประจักษ
เปนที่ยอมรับในการเปนกัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ใหมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
8

พันธกิจ

1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย โดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่นและเปนตนแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนในพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความเขมแข็งของทองถิ่น
3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ พัฒนางานพันธกิจสัม พันธ และถายทอด เผยแพรโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสูประชาชนในทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ ําไปตอยอดสูเ ศรษฐกิจสรางสรรค
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ปนเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเปนตนแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน

เปาประสงค

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผูมสี วนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคม
พหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศและเปนที่ยอมรับตอประชาชน

9

ตัวชี้วัดของเปาประสงคและผูรับผิดชอบ
ผูกํากับดูแล
หนวยงานจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
1.1 รอยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อใหเกิดการเรียนรู
รอยละ ●ทุกคณะ
รองอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการและ
1
เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ตอหลักสูตรที่จัดการเรียน
100
งานทะเบียน
●วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
การสอนในคณะ
1.2 จํานวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่ปรับปรุงพัฒนา
2 หลักสูตร ●ทุกคณะ
รองอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการและ
เพิ่มขึ้น
งานทะเบียน
●วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.3 รอยละของรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาที่มีผลงาน
รอยละ 90 ● ทุกคณะ
รองอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการและ
เชิงประจักษตอรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา
งานทะเบียน
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนยภาษา
1.4 จํานวนผลงานเชิงประจักษที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ไดรับ
30 ผลงาน ● ทุกคณะ
รองอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการและ
2
การเผยแพรในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือ
งานทะเบียน
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ตามเกณฑ ก.พ.อ. กําหนด
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนวยงานรับผิดชอบ

1.5 จํานวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาที่ไดรับการอางอิง หรือ
ใชประโยชนเชิงพาณิชย

22 ผลงาน

1.6 ระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาชั้น
ปที่ 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR)3 สูงขึ้น

B2

● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว

10

รองอธิการบดี

สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

รองอธิการบดี

งานศูนยภาษา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนวยงานรับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองอธิการบดี

● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
1.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําหรือประกอบ
รอยละ 80 ● ทุกคณะ
รองอธิการบดี
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
1.9 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
9
รองอธิการบดี
● ทุกคณะ
เรื่อง
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2.1 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยตอป4
35
รองอธิการบดี
●ทุกคณะ
ลานบาท ●วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
●งานศูนยภาษา
●งานศึกษาทั่วไป
●มรภ.วไลยฯ สระแกว
●สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

2.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่สรางองคความรูใหม
หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยระดับทองถิ่นหรือแกไขปญหาชุมชน
ทองถิ่น

≥4.51

23
ผลงาน

● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● งานวิชาศึกษาทั่วไป

11

รองอธิการบดี

หนวยงานจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัด
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนวยงานรับผิดชอบ

2.3 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

181
ผลงาน

2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scorpus (พิจารณาผลงานยอนหลัง 5 ปปฏิทิน
ที่ไดรับการอางอิง ณ ปปจจุบัน )

20
บทความ

● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนยภาษา
●ทุกคณะ
●วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
●มรภ.วไลยฯ สระแกว

2.5 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ หรืออางอิง หรือใช
ประโยชนเชิงพาณิชย หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2.6 จํานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
รวมกับภาคีเครือขายตอปงบประมาณ

ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองอธิการบดี

หนวยงานจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

›240

●ทุกคณะ
●วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
●งานวิชาศึกษาทั่วไป

รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3 ครั้ง

●ทุกคณะ
●วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
●บัณฑิตวิทยาลัย
●สถาบันวิจัยและพัฒนา
●งานวิชาศึกษาทั่วไป

รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลงาน

12

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนวยงานรับผิดชอบ

รอยละ 50 ● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนยภาษา
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
2.8 จํานวนรางวัลที่อาจารย หรือบุคลากร หรือนักศึกษาที่ไดรับจาก 1 รางวัล ● ทุกคณะ
งานวิจัย หรืองานสรางสรรคทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
2.9 จํานวนชุดโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกร
1 ชุด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาคีเครือขาย
โครงการ
2.7 รอยละของอาจารยหรือนักวิจัย ที่ทําวิจัยหรือผลงานสรางสรรค

ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองอธิการบดี

หนวยงานจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
3.1 จํานวนพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
3 พื้นที่5 ●สํานักสงเสริมการเรียนรูและ
รองอธิการบดี
สํานักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ
บริการวิชาการ
●ทุกคณะ
●วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
●มรภ.วไลยฯ สระแกว
●งานวิชาศึกษาทั่วไป

13

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนวยงานรับผิดชอบ

3.2 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรวมกัน
ศึกษาและแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นที่เปนพื้นที่เปาหมายรวมที่
บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความรวมมือ
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ในระดับรอยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ในระดับรอยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองคกรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา และที่มี
ความเขมแข็งอยางยั่งยืนที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน

ระดับ 5

● สํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการ
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป

3.3 รอยละหลักสูตรที่นักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการดําเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ
3.4 ระดับความสําเร็จของการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการ
กําหนดและผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการ
วางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกวางขวาง
ตามสภาพของมหาวิทยาลัย

รอยละ 90 งานวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับ 5 สํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการ

14

ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองอธิการบดี

หนวยงานจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัด
สํานักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ

รองอธิการบดี

งานวิชาศึกษาทั่วไป

รองอธิการบดี

สํานักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนวยงานรับผิดชอบ

ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดขอผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใชทรัพยากร
อยางถูกตองและมีการประเมินความคุมทุนจากการใชทรัพยากร
เพื่อการแกไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและ
เสริมสรางอุปนิสัยที่ดีในการใชทรัพยากรอยางตอเนื่อง
ระดับ 4 มีการกําหนดหรือประกาศกลุมบุคคลตนแบบที่เปน
คณะผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่เปนตนแบบแหงวิถี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนบุคลากรและนักศึกษา
สวนใหญเชื่อถือและปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยไดรับความชื่นชมอยางกวางขวางและ
ไดรับประกาศเกียรติคุณเปนที่ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 จํานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง

2 ชุมชน6

● สํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการ
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป

15

ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด

รองอธิการบดี

หนวยงานจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัด

สํานักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

3.6 มหาวิทยาลัยมีการเปดการบรรยายสาธารณะ (Public
Lecture) เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดเขามาฟงแนวความคิดขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต นําไปประยุกตใชในชีวิตจนไดรับ
การยกยองจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน

1
หนวยงาน

หนวยงานรับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองอธิการบดี

หนวยงานจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัด
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

เปาประสงคที่ 4 บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการ
ระดับ 5 ● งานศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดี
งานศิลปวัฒนธรรม
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานศึกษาทั่วไป
4.2 จํานวนผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสานและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ

1 ผลงาน

งานศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดี

งานศิลปวัฒนธรรม

4.3 จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม
และดําเนินกิจกรรมรวมกันทั้งในประเทศหรือตางประเทศ

1 เครือขาย งานศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดี

งานศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดี

งานศิลปวัฒนธรรม

4.4 จํานวนเงินรายไดที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

10
ลานบาท

●งานศิลปวัฒนธรรม
●งานบริหารทรัพยสินและรายได
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ผูกํากับดูแล
หนวยงานจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน
5.1 รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละ 50 ● ทุกคณะ
รองอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
� มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนยภาษา
ตัวชี้วัด

5.2 รอยละอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

5.3 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
5.4 รอยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑที่
กําหนด
5.5 การใชจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด
5.6 สัดสวนงบลงทุนแผนดินและงบรายไดตองบประมาณทั้งหมด
5.7 สัดสวนงบประมาณแผนดินตองบประมาณรายได
5.8 รอยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น
5.9 รอยละของผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัยภายในตามเกณฑ สกอ. เพิ่มขึ้น

เปาหมาย

หนวยงานรับผิดชอบ

รอยละ 50 ● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนยภาษา
› 4.50
สํานักงานอธิการบดี
รอยละ 90 หนวยงานทั้งหมด

รองอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี

รอยละ 90
1:5
60:40
รอยละ 2

หนวยงานทั้งหมด
หนวยงานทั้งหมด
หนวยงานทั้งหมด
สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการบดี

รอยละ 3

• งานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ
• ทุกหนวยงาน

รองอธิการบดี

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
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ตัวชี้วัด
5.10 รอยละของคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
คณะ เพิ่มขึ้น
5.11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดวย Webometrics Ranking
เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุมราชภัฏ
5.12 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนได สวนเสียที่มีตอ
มหาวิทยาลัยในทุกมิติ
5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)

5.14 รอยละทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน หนังสือตํารา
สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน ตอปเพิ่มขึ้น
5.15 จํานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู
5.16 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหาร
ทรัพยสินและรายได
5.17 รอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (ONET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนน รอยละ 50 ขึ้นไป

ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองอธิการบดี

หนวยงานจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัด
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี

●หลักสูตรสิ่งแวดลอม คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
●สํานักงานอธิการบดี
●ทุกคณะ
●วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
รอยละ 5 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
12,000 คน ●ทุกคณะ
●วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
●มรภ.วไลยฯ สระแกว
≥ 20
งานบริหารทรัพยสินและรายได

รองอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

≥ รอยละ
50

รองอธิการบดี

เปาหมาย
รอยละ 3
≤15
› 4.00

หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานทั้งหมด

อันดับที่
200

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
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รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

งานบริหารทรัพยสินและ
รายได
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

หมายเหตุ
ตัวธรรมดา คือ ตัวชี้วัดของนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2559 - 2561
ตัวเอียง คือ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระยะ 20 ป
ตัวขีดเสนใต คือ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560 - 2564
1การจัด การเรียนรู เชิ ง ผลิต ภาพ (Productive Leaning) หมายถึง กระบวนการจัด การเรี ย นรู ที่ผูเ รี ย นสามารถบูร ณาการองคค วามรู โดยเนนใหนักศึก ษาค น คว า
ลงมือปฏิบัติ เพื่อสรางองคความรูไดดวยตนเอง ในการใชเปนฐานสรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม ผลิตภัณฑ การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถนําไปใชประกอบอาชีพ
ไดในอนาคต
2 ระดับทองถิ่น หมายถึง ผลงานที่ไดนําไปเผยแพรตอชุมชน ทองถิ่นและมีหลักฐานการใชประโยชนรับรอง
3 CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เปนการกําหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศใน
กลุมสหภาพยุโรป เพื่อใหโรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแตละประเทศที่เปนชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ไดออกแบบหลักสูตร และอํานวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุงเนน
ในการพัฒนา “ทักษะการใชภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ใหกับประชากรของตนเอง เพื่อใหประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใชภาษาอังกฤษ เปนภาษากลาง
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองคความรูตางๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อดําเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบัน กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือวาเปนมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ไดแบงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเปน 6 ระดับ ดังตอไปนี้
Proficient User:
C1 (Mastery) : สามารถเขาใจภาษาอังกฤษผ านการฟง และการอานไดอยางคล องแคล ว ครบถวน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟง และการอานจาก
แหลงขอมูลหลายๆ แหลง ไดสามารถนําเสนอความคิดเห็น ขอโตแยง เหตุผลประกอบตางๆ ไดอยางคลองแคลว สามารถแนะนําพูดคุยภาษาอังกฤษ ในสถานการณตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง คลองแคลวเปนธรรมชาติ
C2 EOP (Efficient Operational Proficiency): สามารถเขาใจความหมายที่แทจริง ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนได สามารถพูดคุยภาษาอัง กฤษ
ไดเปนธรรมชาติ โดยมีการติดขัดใหเห็นไดไมบอยนัก สามารถใชภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ไดอยางถูกตอง คลองแคลว สามารถใชภาษาอังกฤษ
ที่มีโครงสรางประโยคที่มีความซับซอนในการสื่อสารได
Independent User:
B2 (Vantage): สามารถเขาใจใจความสําคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซอนทั้งในสวนของขอเท็จจริง และอารมณความรูสึกของภาษาได โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มี
ความเกี่ยวของกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษไดคอนขางเปนธรรมชาติ ในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจาของภาษาได โดยไมทําใหคูสนทนาเกิด
ความเครียด
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B1 (Threshold): สามารถเขาใจ ใจความสําคัญของภาษาอังกฤษในโครงสรางพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุนเคย เชน เรื่องในที่ทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ
สามารถใชภาษาอังกฤษในการเดินทางได สามารถสรางประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได สามารถเลาเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ เหตุการณ ความมุงหวังของตนเอง
เปนภาษาอังกฤษได สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได
Basic User:
A2 (Waystage) : สามารถเขาใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบอยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องสวนตัว ครอบครัว การซื้อสินคาการเดินทาง ฯลฯ ได
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับกิจวัตรประจําวันได สามารถอธิบายความตองการของตนเองโดยใชประโยคพื้นฐานได
A1 (Breakthrough) : สามารถเขาใจประโยคภาษาอังกฤษที่ตองใชในชีวิตประจําวันได โดยเฉพาะในสวนของที่เปนขอเท็จจริง และรูปธรรม สามารถแนะนํา
ตนเอง และผูอื่นได สามารถถามตอบคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับที่อยูอาศัย คนที่รูจัก สิ่งของที่ตนเองมีได สามารถโตตอบดวยภาษาอังกฤษได ในกรณีที่คูสนทนาพยายาม
ชวยพูดอยางชาๆ ชัดๆ
4จํานวนเงิน สนับ สนุนการวิจัย หมายถึง จํานวนเงินสนับ สนุนการวิจัย ภายใน (งบประมาณแผนดิน, งบประมาณกองทุนวิจัย ) จํานวนเงินสนับ สนุนการวิจัย ภายนอก
จากการพั ฒ นาโจทย การวิ จัย จากความต องการของชุ ม ชน จากการพั ฒ นาโจทย การวิ จัย จากความต องการของสถานประกอบการ/เอกชน จากการพั ฒ นาโจทย การวิ จัย
จากความตองการของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือกับองคกรภาคีเครือขาย
5พื้ น ที่ เ ป า หมายในการดํ า เนิ น งานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ 3 พื้ น ที่ ได แ ก 1.ศู น ย ก ารเรี ย นรู และศู น ย อ นุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช ฯ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ 2. ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนตําบลทาเกษม และตําบล
บานแกง อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว
6ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง เปาหมายจํานวน 2 ชุมชน ไดแก ชุมชนตําบลคลองหา และชุมชนตําบลสวนพริกไทย
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ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.2 พัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเ ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อ พัฒ นานักศึก ษาใหมีความพรอมในการทํางานสู
ประชาคมอาเซียน+3+I
1.3 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะดานภาษาสากล
1.4 สรางเครือขายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาทองถิ่น
กลยุทธ
2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สรางผลงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมที่ตอบโจทยระดับประเทศชาติ และทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลือ่ มล้ํา
สรางความมั่งคั่ง และยั่งยืนของทองถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยสรางชุมชนอุดมปญญา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กลยุทธ
3.1 สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อรวมกันศึก ษาแกไขปญหาของชุม ชนทองถิ่นและเสริมพลังใหชุม ชน
ทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
3.2 พัฒ นาศูนยเ รียนรูโ ครงการตามแนวพระราชดําริ ต ามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงโครงการอนุรัก ษพั นธุก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ
3.3 พัฒนาศูนยเรียนรูการปฏิรูปการศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาครูประจําการแบบ Coaching
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3.4. สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดเขามาฟงแนวความคิดขอมูลที่
เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตจนไดรับการยกยองจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและ
เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเ ศรษฐกิจสรางสรรค
กลยุทธ
4.1 บริหารจัดการงานสงเสริมศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย
4.2 สรางเครือขายหรือแลกเปลี่ยน ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่นในระดับทองถิ่นและระดับนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถใหเขาทํางานในมหาวิทยาลัยพัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอยางตอเนือ่ งทันตอการ
เปลีย่ นแปลง
5.2 ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จัดการฝกอบรมและพัฒนาที่มงุ เนนการปฏิบัติการเสริมสรางธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัย
ที่รบั ผิดชอบตอสังคมและไดมาตรฐานสากล
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวทีม่ ีสนุ ทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิง่ แวดลอมที่ดี และมีความพรอม
ดานอาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูเ ทคโนโลยีสารสนเทศ สิง่ อํานวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย
ใหพรอมตอการเปน Semi residential University
5.5 การบริหารจัดการรายไดจากสินทรัพย
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อใหไดมาตรฐานสากล
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แผนงาน โครงการ ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภักวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปาประสงค 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กิจกรรม

1.1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรูที่มีการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive learning)

1.1.1 โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรหรือพัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)
1.1.2 โครงการบริหาร
จัดการงานวิชาการเพื่อ
จัดการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.1.1.1 รอยละของ
หลักสูตรที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อใหเกิด
การเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) ตอหลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอน
ในคณะ
1.1.2.1.รอยละของ
การเบิกใชงบประมาณ
การบริหารจัดการงาน
วิชาการเพื่อจัดการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

รอยละ
100

พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเนน
กระบวนการจัดการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ (Productive
learning)

เงินแผนดิน
● ทุกคณะ
● ดําเนินงาน 3,200 บาท
● วิทยาลัย
รวมแผนดิน 3,200 บาท
นวัตกรรมการจัดการ
เงินรายได
●ดําเนินงาน 486,100 บาท
รวมเงิน รายได 486,100 บาท
รวมทั้งสิ้น 489,300 บาท

รอยละ
100

● คาตอบแทนการสอน
ในเวลา นอกเวลา
● คานิเทศ
● คาตอบแทนการควบคุม
และสอบวิทยานิพนธ
● คาตอบแทน
คณะกรรมการหลักสูตร
● ทุนการศึกษา

เงินรายได
● ดําเนินงาน 32,299,728 บาท
รวมเงินรายได 32,299,728 บาท
รวมทั้งสิ้น 32,299,728 บาท
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งบประมาณ

ผูดําเนินการ

● สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
● บัณฑิตวิทยาลัย
● กองพัฒนา
นักศึกษา

ผูรายงาน
สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

● สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
● กองพัฒนา
นักศึกษา

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
1.2. พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ใหมีความพรอม
ในการทํางานสู
ประชาคมอาเซียน+
3+I

1.1.3 โครงการ
พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/
นานาชาติ
1.2.1 โครงการ
สงเสริมการจัดการ
เรียนรู เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.1.3.1 จํานวน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/
นานาชาติที่ปรับปรุง
พัฒนาเพิ่มขึ้น
1.2.1.1 รอยละของ
รายวิชาที่เปดสอน
ในปการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ
ตอรายวิชาที่เปดสอน
ในปการศึกษา

เปาหมาย

กิจกรรม

3
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร ภาษาอังกฤษ/นานาชาติ

งบประมาณ

ผูดําเนินการ

ผูรายงาน

เงินรายได
สํานักสงเสริม
● ทุกคณะ
● ดําเนินงาน 90,000 บาท
● วิทยาลัยนวัตกรรม วิชาการและ
งานทะเบียน
รวมเงิน รายได 90,000 บาท การจัดการ
รวมทั้งสิ้น 90,000 บาท

รอยละ
90

● กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน เชน Authentic
learning, Self- directed
learning, Cooperative
learning, Crystallization
learning, Project learning
เปนตน
● กิจกรรมแสดงผลงาน
การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
ของหลักสูตร
● กิจกรรมประกวดโครงการ
การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
เพื่อคนหา Best Practice
● การจัดหาวัสดุ และพัฒนา
หองปฏิบัติการ
ดานวิทยาศาสตร
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● ทุกคณะ
• สํานักสงเสริม
● วิทยาลัยนวัตกรรม วิชาการและ
การจัดการ
งานทะเบียน
● มรภ.วไลยฯ สระแกว ● งานศูนย
● งานวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร
● งานศูนยภาษา
● งานศูนย
วิทยาศาสตร
รวมทั้งสิ้น 11,481,907 บาท ● สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

เงินแผนดิน
● ดําเนินงาน 1,510,691 บาท
● รายจายอื่น 1,115,960 บาท
รวมแผนดิน 2,626,651 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 8,723,256 บาท
● ลงทุน 132,000 บาท
รวมเงินรายได 8,855,256 บาท

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กิจกรรม

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ใหมีความพรอมใน
การทํางานสู
ประชาคมอาเซียน+
3+I

1.2.1 โครงการ
สงเสริม การจัดการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.2.1.2 รอยละของ
นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
1.2.1.3 จํานวน
ผลงานเชิงประจักษที่
เกิดจากการเรียนการ
สอนที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติหรือ
ตามเกณฑ ก.พ.อ.
กําหนด
1.2.1.4 จํานวน
ผลงานเชิงประจักษ
ของนักศึกษาที่ไดรับ
การอางอิง หรือใช
ประโยชนเชิงพาณิชย

รอยละ
10

สหกิจศึกษา

● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

110
ผลงาน

สนับสนุนการเผยแพรที่เกิด
จากการเรียนรูชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

สํานักสงเสริม
●ทุกคณะ
●วิทยาลัยนวัตกรรม วิชาการและงาน
ทะเบียน
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว

22
ผลงาน

สนับสนุนการสรางผลงาน
เชิงประจักษของนักศึกษา
เพื่อใหไดรับการอางอิง หรือ
ใชประโยชนเชิงพาณิชย

สํานักสงเสริม
● ทุกคณะ
●วิทยาลัยนวัตกรรม วิชาการและงาน
ทะเบียน
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว

25

งบประมาณ

ผูดําเนินการ

ผูรายงาน
สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

กลยุทธ
1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ใหมีความพรอม
ในการทํางาน
สูประชาคม
อาเซียน+3+I

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1.2.2 โครงการเตรียม
ความพรอมของ
นักศึกษากอนเขา
ศึกษา

1.2.2.1 รอยละของ
หลักสูตร ที่จัด
กิจกรรม เตรียมความ
พรอมของนักศึกษา
กอนเขาศึกษา

รอยละ
80

กิจกรรม
กิจกรรมเตรียมความพรอม
ของนักศึกษากอนเขาเรียน
โดยหลักสูตร

งบประมาณ
เงินแผนดิน
● ดําเนินงาน 2,200 บาท
● รายจายอื่น 54,700 บาท
รวมแผนดิน 56,900 บาท
เงินรายได
●ดําเนินงาน 836,692 บาท
รวมเงิน รายได 836,692 บาท

ผูดําเนินการ

ผูรายงาน

สํานักสงเสริม
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม วิชาการและงาน
ทะเบียน
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว

รวมทั้งสิ้น 893,592 บาท
1.2.3 โครงการ
สงเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาใหมีความ
พรอมในการทํางานสู
ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1.2.3.1 รอยละของ
โครงการที่สงเสริม
และสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาใหมี
ความพรอม
ในการทํางานสู
ประชาคมอาเซียน+
3+I ดําเนินการบรรลุ
สําเร็จตามตัวบงชี้ของ
โครงการ

เงินแผนดิน
รอยละ ● การจัดกิจกรรมพัฒนา
80
นักศึกษา ไดแก กิจกรรม
● ดําเนินงาน 837,619 บาท
พัฒนาคุณลักษณะตาม
● รายจาย 279,840 บาท
มาตรฐาน TQF บัณฑิตที่พึง รวมแผนดิน 1,117,459 บาท
ประสงค กิจกรรมกีฬา หรือ
เงินรายได
สงเสริมสุขภาพ กิจกรรม
● ดําเนินงาน 10,836,488 บาท
บําเพ็ญประโยชน หรือรักษา ● งบลงทุน 1,300,000 บาท
สิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสราง รวมเงินรายได 12,136,488 บาท
คุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งสิ้น 13,253,947 บาท
กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมให
ความรูดานประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
● ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
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กองพัฒนา
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม นักศึกษา
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● กองพัฒนานักศึกษา
● งานศูนยภาษา

กลยุทธ
1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาใหมี
ความพรอมในการ
ทํางานสูประชาคม
อาเซียน+3+I
1.3 สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ดานภาษาสากล

โครงการ
1.2.4 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู
จากการปฏิบัติผาน
การทํางานรวมกับ
ชุมชน

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู
ดานภาษาสากล

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1.2.4.1 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการพัฒนา
กิจกรรม
กระบวนการเรียนรู
จากการปฏิบัติผาน
การทํางานรวมกับ
ชุมชนตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด
1.3.1.1 คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา
1.3.1.2 จํานวน
นักศึกษาที่เขารวม
การอบรมดานภาษา
1.3.1.3 ระดับ
ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ
นักศึกษา ชั้นปที่ 4
เมื่อทดสอบตาม
มาตรฐานวามสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ
(CEFR) สูงขึ้น

รอยละ
20

กิจกรรม
อาจารยจัดกิจกรรมใน
รายวิชาใหกับนักศึกษา
โดยนําเอาความรู
งานสรางสรรค วิจัย
นวัตกรรม ไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกับชุมชน

งบประมาณ
เงินแผนดิน
● ดําเนินงาน 77,700 บาท
รวมแผนดิน 77,700 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 780,390 บาท
รวมเงิน รายได 780,390 บาท

ผูดําเนินการ

ผูรายงาน

สํานักสงเสริม
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม วิชาการและงาน
ทะเบียน
การจัดการ
●มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนยภาษา

รวมทั้งสิ้น 858,090 บาท

› 4.51
1,000
คน
B2

● จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ เงินแผนดิน
การใชภาษาสากล
● ดําเนินงาน 17,700 บาท
● รายจายอื่น 3,562,500 บาท
● จัดการทดสอบ
รวมแผนดิน 3,580,200 บาท
ความสามารถ CEFR
เงินรายได
● ดําเนินงาน 2,591,430 บาท
รวมเงินรายได 2,591,430 บาท
รวมทั้งสิ้น 6,171,630 บาท
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งานศูนยภาษา
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานศูนยภาษา

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กิจกรรม

1.3.1.4 ระดับ
ความสามารถของ
นักศึกษากับ
การทดสอบมาตรฐาน
ภาษาจีน HSK2สูงขึ้น

ระดับ 4

• จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใชภาษาสากล
• จัดการทดสอบ
ความสามารถ HSK

1.4.1 โครงการสราง
เครือขายในรูปแบบ
ประชารัฐกับ
หนวยงาน
ภายในประเทศ

1.4.1.1 จํานวน
เครือขายความรวมมือ
ภายในประเทศ
และมีการจัดกิจกรรม
รวมกัน

14
เครือขาย

การสรางเครือขาย
ความรวมมือดานการจัด
การเรียนการสอนหลักสูตร
และแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ภายในประเทศ

1.4.2 โครงการสราง
เครือขายรวมมือกับ
สถานศึกษา
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนใน
อาเซียน+3+I

1.4.2.1 จํานวน
เครือขายความรวมมือ
กับสถานศึกษา
หนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนในอาเซียน+
3+I และมีการจัด
กิจกรรมรวมกัน

5
เครือขาย

1.3 สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ดานภาษาสากล

1.4 สรางเครือขาย
ในรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต

หมายเหตุ

1ประชาคมอาเซียน+3+I

ประเทศอินเดีย

งบประมาณ

ผูดําเนินการ
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
�
งานศูนย
ภาษา
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป

เงินแผนดิน
● ดําเนินงาน 51,452 บาท
รวมแผนดิน 51,452 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 203,950 บาท
รวมเงิน รายได 203,950 บาท
รวมทั้งสิ้น 255,402 บาท
การสรางเครือขาย
เงินแผนดิน
● ทุกคณะ
ความรวมมือดานการจัดการ ● ดําเนินงาน 90,000 บาท
● วิทยาลัยนวัตกรรม
เรียนการสอนหลักสูตร และ รวมแผนดิน 90,000 บาท
การจัดการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
เงินรายได
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
อาเซียน+3+I
● ดําเนินงาน 1,430,980 บาท ● งานวิชาศึกษาทั่วไป
รวมเงิน รายได 1,430,980 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,520,980 บาท

หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุมประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต และญี่ปุน และ I คือ
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ผูรายงาน
งานศูนยภาษา

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

งานวิเทศสัมพันธ

2

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เปนการกําหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศใน
กลุมสหภาพยุโรป เพื่อใหโรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแตละประเทศที่เปนชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ไดออกแบบหลักสูตร และอํานวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุงเนน
ในการพัฒนา “ทักษะการใชภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ใหกับประชากรของตนเอง เพื่อใหประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใชภาษาอังกฤษ เปนภาษากลาง
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองคความรูตางๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อดําเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบัน กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือวาเปนมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ไดแบงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเปน 6 ระดับ ดังตอไปนี้
Proficient User:
C1 (Mastery) : สามารถเขาใจภาษาอังกฤษผ านการฟง และการอานไดอยางคล องแคล ว ครบถวน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟง และการอานจาก
แหลงขอมูลหลายๆ แหลง ไดสามารถนําเสนอความคิดเห็น ขอโตแยง เหตุผลประกอบตางๆ ไดอยางคลองแคลว สามารถแนะนําพูดคุยภาษาอังกฤษ ในสถานการณตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง คลองแคลวเปนธรรมชาติ
C2 EOP (Efficient Operational Proficiency): สามารถเขาใจความหมายที่แทจริง ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนได สามารถพูดคุยภาษาอัง กฤษ
ไดเปนธรรมชาติ โดยมีการติดขัดใหเห็นไดไมบอยนัก สามารถใชภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ไดอยางถูกตอง คลองแคลว สามารถใชภาษาอังกฤษ
ที่มีโครงสรางประโยคที่มีความซับซอนในการสื่อสารได
Independent User:
B2 (Vantage): สามารถเขาใจใจความสําคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซอนทั้งในสวนของขอเท็จจริง และอารมณความรูสึกของภาษาได โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มี
ความเกี่ยวของกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษไดคอนขางเปนธรรมชาติ ในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจาของภาษาได โดยไมทําใหคูสนทนาเกิด
ความเครียด
B1 (Threshold): สามารถเขาใจ ใจความสําคัญของภาษาอังกฤษในโครงสรางพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุนเคย เชน เรื่องในที่ทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ
สามารถใชภาษาอังกฤษในการเดินทางได สามารถสรางประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได สามารถเลาเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ เหตุการณ ความมุงหวังของตนเอง
เปนภาษาอังกฤษได สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได
Basic User:
A2 (Waystage) : สามารถเขาใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบอยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องสวนตัว ครอบครัว การซื้อสินคาการเดินทาง ฯลฯ ได
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับกิจวัตรประจําวันได สามารถอธิบายความตองการของตนเองโดยใชประโยคพื้นฐานได
A1 (Breakthrough) : สามารถเขาใจประโยคภาษาอังกฤษที่ตองใชในชีวิตประจําวันได โดยเฉพาะในสวนของที่เปนขอเท็จจริง และรูปธรรม สามารถแนะนํา
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ตนเอง และผูอื่นได สามารถถามตอบคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับที่อยูอาศัย คนที่รูจัก สิ่งของที่ตนเองมีได สามารถโตตอบดวยภาษาอังกฤษได ในกรณีที่คูสนทนาพยายาม
ชวยพูดอยางชาๆ ชัดๆ
3การทดสอบมาตรฐานภาษาจีน

HSK สํานักงานเผยแพรภาษาจีนระหวางประเทศไดเปลีย่ นระบบการสอบวัดความรูภาษาจีน HSK เปนระบบใหม โดยแบงการสอบ
ออกเปนสองสวน คือ สอบขอเขียน และ การพูด
การสอบขอเขียน แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 สําหรับผูสอบที่เขาใจคําศัพทและประโยคภาษาจีนงาย ๆ เรียนรูศัพทมาแลวอยางนอย 150 คํา
ระดับที่ 2 สําหรับผูสอบที่สามารถใชภาษาจีนสื่อสารเรื่องงายๆ ในชีวิตประจําวัน เรียนรูศัพทมาแลวอยางนอย 300 คํา
ระดับที่ 3 สําหรับผูสอบที่สามารถใชภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเปนอยู การศึกษา การทํางานและทองเที่ยวประเทศจีน เปนตน เรียนรูคําศัพทมาแลว
อยางนอย 600 คํา
ระดับที่ 4 สําหรับผูสอบที่สามารถใชภาษาจีนสื่อสารในหัวขอที่กวางขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผูใชภาษาจีนเปนภาษาแมไดอยางคลองแคลว เรียนรูคําศัพท
มาแลวอยางนอย 1,200 คํา
ระดับที่ 5 สําหรับผูสอบที่สามารถอานเขาใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพและนิตยสารจีนฟงเขาใจรายการโทรทัศนและภาพยนตรจีน และสามารถพูดภาษาจีน
ในที่สาธารณะได เรียนรูคําศัพทมาแลวอยางนอย 2,500 คํา
ระดับที่ 6 สําหรับผูสอบที่สามารถฟงและอานขาวสารภาษาจีนไดอยางดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองดวยปากเปลาหรือการเขียนเปนภาษาจีนได
อยางคลองแคลว เรียนรูศัพทภาษาจีน 5,000 คําขึ้นไป
การสอบสามารถ การพูด แบงออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง
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เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น
กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

2.1 จัดหาสนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย

2.1.1 โครงการ
จัดหาทุน
สนับสนุนการ
สรางผลงานวิจัย

2.1.1.1จํานวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยตอป
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ลานบาท

2.2 สรางผลงานวิจัย
ที่เปนองคความรูใหม
ที่ตอบโจทยระดับชาติ
และทองถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ํา สรางความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ทองถิ่นประเทศชาติ

2.2.1. โครงการ
สงเสริมงานวิจัย
และงาน
สรางสรรคเพื่อ
เสริมสรางความ
เขมแข็งเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น

2.2.1.1 จํานวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สราง
องคความรูใหมที่ตอบ
โจทยระดับทองถิ่น
หรือสรางสรรคหรือ
แกไขปญหาชุมชน
ทองถิ่น

กิจกรรม

งบประมาณ

จัดหางบประมาณวิจัย เงินแผนดิน
จากแหลงทุนภายใน ● ดําเนินงาน 0 บาท
และภายนอก
รวมแผนดิน 0 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 0 บาท
● อุดหนุน 0 บาท
รวมเงิน รายได 0 บาท
รวมทั้งสิ้น 0 บาท
23 ● สงเสริมและสนับสนุน เงินแผนดิน
ผลงาน การเผยแพรผลงานวิจัย ● ดําเนินงาน 64,750 บาท
และงานสรางสรรค
● อุดหนุน 17,023,400 บาท
● อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่ม รวมแผนดิน 17,088,150 บาท
สมรรถนะดานการวิจัย เงินรายได
ผลิตนวัตกรรม เพื่อ
● ดําเนินงาน 3,205,061 บาท
สรางสรรคและ/หรือ
รวมเงินรายได 3,205,061 บาท
แกไขปญหาชุมชน
รวมทั้งสิ้น 20,293,211 บาท
ทองถิ่นตอคณะ
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ผูดําเนินการ

ผูรายงาน

สถาบันวิจัย
● ทุกคณะ
และพัฒนา
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานศูนยภาษา
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัย
● ทุกคณะ
และพัฒนา
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● งานวิชาศึกษาทั่วไป

กลยุทธ
2.2 สรางผลงานวิจัย
ที่เปนองคความรูใหม
ที่ตอบโจทยระดับชาติ
และทองถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ํา สรางความ
มั่งคั่ง และยัง่ ยืนของ
ทองถิ่นประเทศชาติ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กิจกรรม

2.2.1.2 จํานวน
ผลงานวิจัยของ
อาจารย และนักวิจัยที่
ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

181 ● พัฒนาบทความเพื่อ
ผลงาน ตีพิมพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
● สงเสริม สนับสนุนการไป
นําเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ

2.2.1.3 จํานวนบทความ
ของอาจารยประจําที่
ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ
Scorpus
2.2.1.4 จํานวน
ผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรบั
การเผยแพรระดับชาติ
หรืออางอิง หรือใช
ประโยชนเชิงพาณิชย
หรือมีผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ และสังคม

20
สงเสริมใหอาจารย
บทความ ตีพิมพผลงานใน
ฐานขอมูล TCI และ
Scorpus

›240

ผลงาน

สงเสริม สนับสนุน
การใหความรูดานการ
วิจัย ใหกับนักศึกษา
อาจารย นักวิจัยเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะ
ดานการวิจัย
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งบประมาณ

ผูดําเนินการ

ผูรายงาน

สถาบันวิจัย
● ทุกคณะ
และพัฒนา
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● งานศึกษาทั่วไป
● งานศูนยภาษา
สถาบันวิจัย
● ทุกคณะ
และพัฒนา
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

2.2 สรางผลงานวิจัย
ที่เปนองคความรูใหม
ที่ตอบโจทยระดับชาติ
และทองถิ่น
เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้ํา
สรางความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของทองถิ่น
ประเทศชาติ

2.2.2. โครงการ
จัดประชุม
วิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติรวมกับ
ภาคีเครือขาย

2.2.2.1 จํานวนครั้ง
การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติรวมกับภาคี
เครือขายตอ
ปงบประมาณ

3 ครั้ง

2.2.3 โครงการ
พัฒนาชุด
โครงการวิจัย
รับใชสังคม
ที่เกิดจาก
ความรวมมือ
องคกรภาคี
เครือขาย
2.3.1 โครงการ
พัฒนาองคกร
แหงการเรียนรู
โดยสรางชุมชน
อุดมปญญา

2.2.3.1 จํานวนชุด
โครงการวิจัย
รับใชสังคมที่เกิดจาก
ความรวมมือองคกร
ภาคีเครือขาย

1 ชุด
โครงการ

2.3.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนาองคกรแหง
การเรียนรูโดยสราง
ชุมชนอุดมปญญา

ระดับ 4

2.3 พัฒนาองคกร
แหงการเรียนรูโดย
สรางชุมชนอุดม
ปญญา

กิจกรรม

งบประมาณ

เงินแผนดิน
● ดําเนินงาน 324,000 บาท
รวมแผนดิน 324,000 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 290,000 บาท
รวมเงิน รายได 290,000 บาท
รวมทั้งสิน 614,000 บาท
การแลกเปลี่ยนเรียนรู เงินรายได
องคความรูจากการ
● ดําเนินงาน 250,000 บาท
ปฏิบัติการวิจัย และการ รวมเงิน รายได 250,000 บาท
ทําวิจัยรวมระหวาง
รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท
เครือขาย
จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ

● การจัดการความรู
● การแลกเปลี่ยนเรียนรู
องคความรู จากการ
ปฏิบัติการวิจัยระหวาง
อาจารย บุคลากร
นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปในการแกปญหาที่
เกิดขึ้นรวมกัน
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ผูดําเนินการ

สถาบันวิจัย
● ทุกคณะ
และพัฒนา
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● บัณฑิตวิทยาลัย
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัย
และพัฒนา

เงินแผนดิน
● งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
● ดําเนินงาน 15,000 บาท
● รายจายอื่น 111,840 บาท ● หนวยงานทั้งหมด
รวมแผนดิน 126,840 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 769,935 บาท
รวมเงิน รายได 769,935 บาท
รวมทั้งสิ้น 896,775 บาท

ผูรายงาน

งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ

หมายเหตุ เกณฑการประเมิน
2.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยสรางชุมชนอุดมปญญา
ระดับ 1 ทุกหนวยงานมีการจัดทําแผนการจัดการความรู
ระดับ 2 ทุกหนวยงานมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50
ระดับ 3 ทุกหนวยงานมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51–100
ระดับ 4 ทุกหนวยงานมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู
ระดับ 5 ทุกหนวยงานมีการเผยแพรองคความรูสูสาธารณะและการนําองคความรูไปใชประโยชน
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เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กลยุทธ
3.1 สรางเครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติ
จากภายในและ
ภายนอก เพื่อรวมกัน
ศึกษาแกไขปญหาของ
ชุมชนทองถิ่น และ
เสริมพลังใหชุมชน
ทองถิ่นสามารถดํารง
อยูไดอยางยั่งยืน

โครงการ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
3.1.1 โครงการสราง 3.1.1.1 จํานวนพื้นที่
3
เครือขายชุมชน
เปาหมายในการดําเนินงาน
พื้นที่1
นักปฏิบัติ เพื่อรวมกัน พันธกิจสัมพันธ
ศึกษาแกไขปญหา
ของชุมชนทองถิ่น
และเสริมพลังให
ชุมชนทองถิ่นสามารถ
ดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
3.1.1.2 ระดับความสําเร็จ
ระดับ 5
ของการ สรางเครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อรวมกัน
ศึกษาและแกไขปญหา
ของชุมชนทองถิ่นที่เปน
พื้นที่เปาหมายรวมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
3.1.1.3 จํานวนชุมชนที่มี
2
ศักยภาพในการจัดการ
ชุมชน2
ตนเอง

งบประมาณ
กิจกรรม
สรางเครือขายชุมชน
เงินแผนดิน
นักปฎิบัติเพื่อดําเนินการ ● ดําเนินงาน 157,270 บาท
พันธกิจสัมพันธ
● รายจายอื่น 1,326,800 บาท
รวมแผนดิน 1,484,070 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 593,208 บาท
รวมเงินรายได 593,208 บาท

ผูรับผิดชอบ
ผูรายงาน
สํานักสงเสริม
● สํานักสงเสริม
การเรียนรูและ
การเรียนรูและ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว

รวมทั้งสิ้น 2,077,278 บาท

สํานักสงเสริม
● สํานักสงเสริม
การเรียนรูและ
การเรียนรูและ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว

● สรางประมวล
องคความรู
● สรางเครือขาย
เพื่อพัฒนาและแกไข
ปญหาชุมชนทองถิ่น
● จัดกิจกรรมรวมกับ
เครือขายเพื่อพัฒนา
แกไขปญหาของชุมชน
ทองถิ่น
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กลยุทธ
3.1 สรางเครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติ
จากภายในและ
ภายนอก เพื่อรวมกัน
ศึกษาแกไขปญหาของ
ชุมชนทองถิ่น และ
เสริมพลังใหชุมชน
ทองถิ่นสามารถ
ดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
3.2 พัฒนาศูนยเรียนรู
โครงการตามแนว
พระราชดําริหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
และเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ

โครงการ
3.1.2 โครงการพัฒนา
จิตอาสาใหกับนักศึกษา
ในการดําเนินการ
งานพันธกิจสัมพันธ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
3.1.2.1 รอยละหลักสูตรที่ รอยละ
นักศึกษามีโครงการ
90
จิตอาสาในการดําเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ

กิจกรรม
สนับสนุน สงเสริม
ใหนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ดําเนินกิจกรรม
โครงการจิตอาสา
ในการดําเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ

3.2.1 โครงการบริหาร
ศูนยเรียนรูตามแนว
พระราชดําริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการนอมนําปรัชญา
ของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

กิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูโครงการตามแนว
พระราชดําริและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับนักศึกษา บุคลากร
และประชาชนใน
ทองถิ่น

ระดับ 5
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งบประมาณ
เงินแผนดิน
● ดําเนินงาน 64,400 บาท
รวมแผนดิน 64,400 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 47,380 บาท
รวมเงินรายได 47,380 บาท
รวมทั้งสิ้น 111,780 บาท
เงินแผนดิน
● ดําเนินงาน 240,000 บาท
รวมแผนดิน 240,000 บาท
รวมทั้งสิน 240,000 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 29,000 บาท
รวมเงินรายได 29,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 269,000 บาท

ผูรับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป

ผูรายงาน
งานวิชาศึกษาทั่วไป

สํานักสงเสริม
การเรียนรูและ
บริการวิชาการ

สํานักสงเสริม
การเรียนรูและ
บริการวิชาการ

กลยุทธ
3.2 พัฒนาศูนยเรียนรู
โครงการตามแนว
พระราชดําริตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ และ
เฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ

โครงการ
3.2.2 โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ตัวชี้วัด
3.2.2.1 รอยละของการ
ดําเนินงานโครงการที่
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ

เปาหมาย
กิจกรรม
รอยละ • กิจกรรมสํารวจเก็บ
รวบรวมและปลูกรักษา
80
ทรัพยากร
• กิจกรรมอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากร
โดยนําพืชสมุนไพรมา
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
• กิจกรรมทําหนังสือ
สื่อฐานขอมูล และ
เว็บไชตเผยแพรความรู
• กิจกรรมจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ
• กิจกรรมประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ระดับภูมิภาค
• กิจกรรมสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากร
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งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน
งานโครงการอนุรักษ
● ดําเนินงาน 2,000,000 บาท พันธุกรรมพืชฯ
รวมแผนดิน 2,000,000 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 650,000 บาท
รวมเงินรายได 650,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,650,000 บาท

ผูรายงาน
งานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ

กลยุทธ
โครงการ
3.2 พัฒนาศูนยเรียนรู 3.2.3 โครงการจัด
โครงการตามแนว
นิทรรศการเฉลิม
พระราชดําริตาม
พระเกียรติ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ และ
เฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ

ตัวชี้วัด
3.2.3.1 รอยละของ
การดําเนินงานโครงการที่
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ

3.3 พัฒนาศูนย
เรียนรูการปฏิรูป
การศึกษาสราง
เครือขายการพัฒนา
ครูประจําการแบบ
Coaching

3.3.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการสรางเครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจําการแบบ
Coaching

3.3.1 โครงการพัฒนา
ครูประจําการแบบ
Coaching และสราง
เครือขาย ในจังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัด
สระแกว

งบประมาณ
เปาหมาย
กิจกรรม
รอยละ จัดกิจกรรม นิทรรศการ เงินแผนดิน
80
โครงการวันสําคัญ
● ดําเนินงาน 87,245 บาท
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ● รายจายอื่น 105,000 บาท
รวมแผนดิน 192,245 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 88,000 บาท
รวมเงินรายได 88,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 280,245 บาท
ระดับ ● สรางประมวลองค
4
ความรู
● สรางเครือขาย
ถายทอดองคความรู
เพื่อพัฒนาครู
ประจําการแบบ
Coaching
● เผยแพร สรางความ
ตระหนักรูของการ
พัฒนาครูประจําการ
แบบ Coaching
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ผูรับผิดชอบ
ผูรายงาน
สํานักสงเสริมการ
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม เรียนรูและบริการ
วิชาการ
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● สํานักสงเสริมการ
เรียนรูและบริการ
วิชาการ
● งานวิชาศึกษาทั่วไป

เงินแผนดิน
งานพัฒนาครูและ
● รายจายอื่น 1,750,000 บาท บุคคลากรทาง
รวมแผนดิน 1,750,000 บาท การศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1,750,000 บาท

งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษา

งบประมาณ
กลยุทธ
โครงการ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
ผูรายงาน
คณะมนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตร
3.4 สงเสริมให
3.4.1 โครงการ
3.4.1.1 มหาวิทยาลัย
1
เปดการบรรยาย
เงินแผนดิน
และสังคมศาสตร
และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเปดการ บรรยายสาธารณะ
มีการเปดการบรรยาย
หนวย สาธารณะใหประชาชน
บรรยายสาธารณะ
(Public Lecture)
สาธารณะ
ในชุมชนไดเขามา
รวมแผนดิน 0 บาท
(Public Lecture)
(Public Lecture)
ฟงแนวความคิดขอมูล เงินรายได
เพื่อใหประชาชน
เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ที่เปนประโยชน
ในชุมชนไดเขามาฟง
ไดเขามาฟงแนวความคิด
ตอการดําเนินชีวิต
รวมเงินรายได 0 บาท
แนวความคิดขอมูล
ขอมูลที่เปนประโยชนตอ
และสามรถนําไป
รวมทั้งสิ้น 0 บาท
ที่เปนประโยชนตอ
การดําเนินชีวิต
ประยุกตใชในชีวิต
การดําเนินชีวิต
นําไปประยุกตใชในชีวิต
นําไปประยุกตใช
จนไดรับการยกยองจาก
ในชีวิตจนไดรับ
หนวยงานภาครัฐหรือ
การยกยองจาก
เอกชน
หนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชน
หมายเหตุ :
1 พื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ 3 พื้นที่ คือ 1.ศูนยการเรียนรู และศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2. ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนตําบลทาเกษม และตําบลบานแกง อําเภอเมือง
จังหวัดสระแกว
2 เปาหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนตําบลคลองหา 2.ชุมชนตําบลสวนพริกไทย
3.1.1.2 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันศึกษาและแกไขปญหาของชุมชน
ทองถิ่นที่เปนพื้นที่เปาหมายรวมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความรวมมือ
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการในระดับรอยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการในระดับรอยละ 51-100
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ระดับ 5 ชุมชน หรือองคกรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาและที่มีความเขมแข็งอยางยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน
3.2.1.1 ระดับความสําเร็จของการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการกําหนด และผลักดันนโยบายสู
การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติไดครอบคลุมกวางขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดขอผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใชทรัพยากรอยางถูกตองและมีการประเมินความคุมทุนจากการใชทรัพยากร เพื่อการแกไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสรางอุปนิสัยที่ดีในการใชทรัพยากรอยางตอเนื่อง
ระดับ 4 มีการกําหนดหรือประกาศกลุมบุคคลตนแบบที่เปนคณะผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่เปนตนแบบแหงวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนบุคลากรและนักศึกษาสวนใหญเชื่อถือปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยไดรับความชื่นชมอยางกวางขวางและไดปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจําการแบบ Coaching
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความรวมมือ
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการในระดับรอยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการในระดับรอยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองคกรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาครูประจําการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนําเอาองคความรู เพื่อใชในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
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เปาประสงคที่ 4 บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
กลยุทธ
4.1 บริหารจัดการ
งานสงเสริมศาสนา
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน
เผยแพรวัฒนธรรม
ไทย

โครงการ
4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานสงเสริม
ศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ตัวชี้วัด
4.1.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
บริหารจัดการ
งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย
กิจกรรม
ระดับ ● จัดกิจกรรม
5
ดานศิลปวัฒนธรรม
● ประกวดผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ

งบประมาณ
เงินแผนดิน
● ดําเนินงาน 85,850 บาท
● รายจายอื่น 586,000 บาท
รวมแผนดิน 671,850 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 735,328 บาท
รวมเงินรายได 735,328 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,407,178 บาท
● จัดใหมีแหลงเรียนรู เงินแผนดิน
ดานศิลปวัฒนธรรม
● รายจายอื่น 52,000 บาท
รวมแผนดิน 52,000 บาท
●จัดใหมีแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับคําสอน
ทางศาสนา
รวมทั้งสิ้น 52,000 บาท
●จัดกิจกรรมสงเสริม
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

4.1.2 โครงการพัฒนา
แหลงการเรียนรู
ดานงานสงเสริมศาสนา
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.1.2.1 จํานวนแหลง
เรียนรูด านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม1

2 แหลง

4.1.2.2 รอยละของ
ผูเขารวมกิจกรรม
ตามเปาหมายที่กําหนด
ในแหลงเรียนรู
ดานศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม

รอยละ
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รับผิดชอบ
● งานศิลปวัฒนธรรม
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
งานศิลปวัฒนธรรม

ผูรายงาน
งานศิลปวัฒนธรรม

งานศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ
4.1 บริหารจัดการ
งานสงเสริมศาสนา
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู
สืบสานเผยแพร
วัฒนธรรมไทย
4.2.สรางเครือขาย
หรือแลกเปลี่ยน
ดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ในระดับทองถิ่นและ
ระดับนานาชาติ

โครงการ
4.1.3 โครงการสราง
ผลงานอนุรักษ สงเสริม
สืบสานและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับ
การเผยแพรใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
4.2.1 โครงการ
สรางเครือขาย
หรือจัดกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ในประเทศหรือ
ตางประเทศ

ตัวชี้วัด
4.1.3.1 จํานวนผลงาน
อนุรักษ สงเสริม
สืบสานและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับ
การเผยแพรใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
4.2.1.1 จํานวน
เครือขายพันธมิตร
ที่มีความรวมมือ
ดานศิลปวัฒนธรรมและ
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน
ทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ

4.3 พัฒนาระบบกลไก
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไป
ตอยอดสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค

4.3.1. โครงการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค

4.3.1.1 จํานวนเงิน
รายไดที่เกิดจากการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไป
ตอยอดสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค

เปาหมาย
กิจกรรม
งบประมาณ
1 ผลงาน สรางผลงานอนุรักษ
เงินแผนดิน
สงเสริม สืบสานและ ● ดําเนินงาน 35,000 บาท
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ● รายจายอื่น 82,000 บาท
ที่ไดรับการเผยแพรใน รวมแผนดิน 117,000 บาท
ระดับชาติ หรือ
รวมทั้งสิ้น 117,000 บาท
นานาชาติ

รับผิดชอบ
งานศิลปวัฒนธรรม

ผูรายงาน
งานศิลปวัฒนธรรม

1
● สรางเครือขาย
เครือขาย ดานศิลปวัฒนธรรม
● จัดกิจกรรม
รวมกับเครือขาย
ดานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นใน
ประเทศหรือ
ตางประเทศ
10
กิจกรรมสรางสรรคจาก
ลานบาท ศิลปวัฒนธรรม เชน
การจัดงานแสดงผลงาน
การประชุมวิชาการกับ
ศิลปวัฒนธรรม เปนตน

งานศิลปวัฒนธรรม

งานศิลปวัฒนธรรม
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เงินแผนดิน
● รายจายอื่น 105,000 บาท
รวมแผนดิน 105,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 105,000 บาท

เงินแผนดิน
● งานศิลปวัฒนธรรม งานศิลปวัฒนธรรม
● รายจายอื่น 50,000บาท ● งานบริหารทรัพยสิน
รวมแผนดิน 50,000 บาท
และจัดการรายได
เงินรายได
● รายจายอื่น 180,000 บาท
รวมเงินรายได 180,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 230,000บาท

หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน
1แหลงเรียนรู ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2 แหลง ไดแก 1. เรือนไทย 2.ลานวัฒนธรรม ลานติ้ว
4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เกณฑมาตรฐาน
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือบริหารดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ระดับ 1
มีการดําเนินการ 1 ขอ

ระดับ 2
มีการดําเนินการ 2 ขอ

ระดับ 3
มีการดําเนิน 3-4 ขอ
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ระดับ 4
มีการดําเนินการ 5 ขอ

ระดับ 5
มีการดําเนินการ 6-7 ขอ

เปาประสงค 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถ
ใหเขาทํางานใน
มหาวิทยาลัย
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคล
อยางตอเนื่องทันตอ
ความเปลี่ยนแปลง

โครงการ
5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบ
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
สูความเปนเลิศ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กิจกรรม

5.1.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของ
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากร
สูความเปนเลิศ

ระดับ 5

● จัดทําแผนอัตรากําลัง และ
แผนพัฒนาบุคลากร
● ประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผน
● บริหารเงินเดือน และ
คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
● บริหารกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
● กิจกรรมสรางสรรคและ
พัฒนาบุคลากร
● สนับสนุนใหบุคลากรทํา
ผลงานเสนอเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ
● พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร
● ประเมินผลความพึงพอใจ
ที่มีตอสถาบัน
● คาตอบแทนลวงเวลา
เสาร–อาทิตย เจาหนาที่
สํานักงาน

44

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูรายงาน

เงินแผนดิน
● งานบริหารงานบุคคล ● งานบริหารงานบุคคล
● บุคลากร 82,808,800 บาท สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอธิการบดี
● ดําเนินงาน 12,270,000 บาท ● งานพัฒนาอาจารย ● งานพัฒนาอาจารย
● อุดหนุน 222,559,300 บาท และบุคลากรมืออาชีพ และบุคลากรมืออาชีพ
รวมแผนดิน 317,638,100 บาท
เงินรายได
● บุคลากร 32,228,500 บาท
● ดําเนินงาน 14,191,300 บาท
รวมเงินรายได 46,419,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 364,057,900 บาท

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กิจกรรม

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ จัดการ
ฝกอบรมและพัฒนา
ที่มุงเนนการปฏิบัติ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล และ
เปนมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบตอสังคม
และไดมาตรฐานสากล

5.2.1 โครงการ
ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

5.2.1.1 รอยละของ
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับที่ไดรับการ
ปรับปรุงตามแผน

รอยละ
80

5.2.2 โครงการ
เสริมสราง
ธรรมาภิบาล และ
เปนมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบตอ
สังคม มีการเบิกจาย
ใหเปนไปดวยความ
โปรงใสถูกตองตาม
ระเบียบ

5.2.2.1 รอยละของ
การเบิกจาย
งบประมาณ
ตามแผนที่กําหนด

รอยละ ● กิจกรรมกํากับติดตาม
90
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณะ
● การบริหารสํานักงาน
(วัสดุสํานักงาน ครุภัณฑและวัสดุ
การศึกษา เชื้อเพลิง
สาธารณูปโภค คาจางเหมา
บริการ ซอมแซมอาคารสถานที่)
● ซอมแซมปรับปรุงสิ่งกอสราง
(ขนาดเล็ก)
● การบริหารความเสี่ยง
● การตรวจสอบภายใน

กิจกรรมปรับปรุง จัดทํา
แผนพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ
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งบประมาณ
เงินรายได
• ดําเนินงาน 800,000 บาท
รวมเงินรายได 800,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท

ผูรับผิดชอบ

งานนิติการ สํานักงาน งานนิติการ สํานักงาน
อธิการบดี
อธิการบดี

หนวยงานทั้งหมด
เงินแผนดิน
● ดําเนินงาน 23,273,755 บาท
● รายจายอื่น 753,790 บาท
● ลงทุน 11,656,000 บาท
รวมแผนดิน 35,683,545 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 7,412,720 บาท
● รายจายอื่น 58,500 บาท
● ลงทุน 35,763,568 บาท
รวมเงินรายได 43,234,788 บาท
รวมทั้งสิ้น 78,918,333 บาท

ผูรายงาน

กองนโยบายและแผน

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ จัดการ
ฝกอบรมและพัฒนา
ที่มุงเนนการปฏิบัติ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล และ
เปนมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบตอสังคม
และไดมาตรฐานสากล

5.2.3 โครงการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
(ITA) เพิ่มขึ้น

5.2.3.1 รอยละ
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)
เพิ่มขึ้น
5.2.4.1รอยละของ
ผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย
ภายในตามเกณฑ
สกอ. เพิ่มขึ้น
5.2.4.2. ระดับ
ความสําเร็จ
การจัดการคุณภาพ
การศึกษา เพื่อการ
ดําเนินที่เปนเลิศ
(EdPEx)

รอยละ
2

ประเมินผลคุณธรรมและ
เงินรายได
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ● ดําเนินงาน 50,000 บาท
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
รวมเงินรายได 50,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท

รอยละ 3

การบริหารจัดการมาตรฐาน
การศึกษา (QA)

ระดับ 4

การจัดการคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
(EdPEx)

5.2.4 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสู
ความเปนเลิศ

กิจกรรม
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งบประมาณ

เงินแผนดิน
● ดําเนินงาน 494,800 บาท
● รายจายอื่น 329,010 บาท
รวมแผนดิน 823,810 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 798,046 บาท
● รายจายอื่น 281,500 บาท
รวมเงินรายได 1,079,546 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,903,356 บาท

ผูรับผิดชอบ

ผูรายงาน

งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอธิการบดี

● งานมาตรฐานและ
การจัดการคุณภาพ
● หนวยงานทั้งหมด

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กิจกรรม

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ จัดการ
ฝกอบรมและพัฒนา
ที่มุงเนนการปฏิบัติ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล และ
เปนมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบ ตอสังคม
และไดมาตรฐานสากล

5.2.5 โครงการ
สื่อสารองคกรและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)

5.2.5.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการสื่อสาร
องคการและการ
สื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ
(IMC)

ระดับ 4

● จัดทําแผนสื่อสารองคกรและ
การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC)
● ดําเนินการตามแผนสื่อสาร
องคการและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
● ประเมินผลงานตามแผน
สื่อสารองคการและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

เงินแผนดิน
● งานประชาสัมพันธ ● งานประชาสัมพันธ
สํานักงานอธิการบดี ● สํานักงานอธิการบดี
● ดําเนินงาน 20,000 บาท
รวมแผนดิน 20,000 บาท
● หนวยงานทั้งหมด
เงินรายได
● ดําเนินงาน 1,506,440 บาท
รวมเงินรายได 1,506,440 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,526,440 บาท

5.2.6 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
โดยมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน

5.2.6.1 รอยละของ
การเบิกจาย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม

รอยละ
100

● ประชุมคณะกรรมการ
ในหนวยงาน
● ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ
● ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
● ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย
● ประชุมสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
● คณะกรรมการอื่นๆ

เงินแผนดิน
● สํานักงานสภา
● สํานักงานสภา
● ดําเนินงาน 495,720 บาท
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
● รายจายอื่น 8,200 บาท
● หนวยงานทั้งหมด ● หนวยงานทั้งหมด
รวมแผนดิน 503,920 บาท
● สํานักสงเสริมวิชาการ● สํานักสงเสริมวิชาการ
เงินรายได
และงานทะเบียน
และงานทะเบียน
● ดําเนินงาน 3,671,130 บาท
รวมเงินรายได 3,671,130 บาท
รวมทั้งสิ้น 4,175,050 บาท
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งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูรายงาน

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กิจกรรม

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ จัดการ
ฝกอบรมและพัฒนา
ที่มุงเนนการปฏิบัติ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล และ
เปนมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบตอสังคม
และไดมาตรฐานสากล
5.3 พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ที่มีสุนทรียะ
การอนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่ดี
และมีความพรอม
ดานอาคารสถานที่

5.2.7.โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับ
การจัดอันดับ
Webometrics
Ranking

5.2.7.1 ผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย
ดวย Webometrics
Ranking เมื่อ
เปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยในกลุม
ราชภัฏ

≤15

● กิจกรรมพัฒนาระบบขอมูล
● พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการจัดอันดับ
Webometrics Ranking

5.3.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
และมหาวิทยาลัย
แหงความพอเพียง

5.3.1.1 ผลการ
จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
(ระดับเอเชีย)

อันดับที่
200

เงินแผนดิน
● พัฒนาสิ่งแวดลอมบริเวณ
● หลักสูตรสิ่งแวดลอม สํานักงานอธิการบดี
รอบอาคาร สถานที่
● ดําเนินงาน 1,000,000 บาท คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
● ลงทุน 121,750,500 บาท
● การจัดการดานพลังงาน
รวมแผนดิน 122,750,500 บาท ● สํานักงานอธิการบดี
● การจัดการขยะภายใน
เงินรายได
● หนวยงานทั้งหมด
มหาวิทยาลัย
● ดําเนินงาน 1,641,120 บาท
● การจัดการน้ํา
รวมเงินรายได 1,641,120 บาท
● การจัดการอากาศ
● การจัดการความปลอดภัย
รวมทั้งสิ้น 124,391,620 บาท
● การปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค พื้นฐาน
● การปรับปรุงระบบการขนสง

48

งบประมาณ
เงินรายได
● ดําเนินงาน 10,000 บาท
รวมเงินรายได 10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

ผูรับผิดชอบ

ผูรายงาน

สํานักวิทยบริการและ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กิจกรรม

5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรูเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอํานวย
ความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัยให
พรอมตอการเปน
Semi residential
University

5.4.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหลง
เรียนรู ทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา
การวิจัย การบริการ
วิชาการ

5.4.1.1 คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกและบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย
5.4.1.2 รอยละของ
ทรัพยากรที่เอื้อตอ
การเรียนรู เชน
หนังสือตํารา
สิ่งพิมพ วารสาร
ฐานขอมูลเพื่อ
การสืบคนที่เพิ่มขึ้น
ตอป

>3.51

● จัดหาทรัพยากรการเรียนรู
● พัฒนาแหลงเรียนรู
● พัฒนาฐานขอมูลการเรียนรู

รอยละ
5

จัดหาทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู
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งบประมาณ
เงินแผนดิน
● ดําเนินงาน 1,971,670 บาท
● รายจายอื่น 837,160 บาท
รวมแผนดิน 2,808,830 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 3,315,670 บาท
● ลงทุน 910,000 บาท
รวมเงินรายได 4,225,670 บาท
รวมทั้งสิ้น 7,034,500 บาท

ผูรับผิดชอบ

ผูรายงาน

● สํานักวิทยบริการและ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแกว

สํานักวิทยบริการและ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรูเทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอํานวย
ความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย
ใหพรอมตอการเปน
Semi residential
University

5.4.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือขายให
พรอมตอการเปน
Semi residential
University

5.4.2.1 คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และ
อาจารยตอการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือขายให
พรอมตอการเปน
Semi residential
University

>3.51

5.5 บริหารจัดการ
รายไดจากสินทรัพย

5.5.1 โครงการ
5.5.1.1 อัตรา
บริหารจัดการรายได ผลตอบแทนจาก
จากสินทรัพย
การลงทุน (ROI)

กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูรายงาน

จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี
เงินแผนดิน
● งานสารสนเทศและ ● งานสารสนเทศและ
สารสนเทศ และระบบเครือขาย ● ดําเนินงาน 30,000 บาท
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
● รายจายอื่น 1,000,000 บาท ● หนวยงานทั้งหมด
รวมแผนดิน 1,030,000 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 18,419,600 บาท
● ลงทุน 1,270,000 บาท
รวมเงินรายได 19,689,600 บาท
รวมทั้งสิ้น 20,719,600 บาท

≥20

เงินรายได
งานบริหารทรัพยสิน งานบริหารทรัพยสิน
● กิจกรรมจัดหารายไดจาก
และรายได
สินทรัพย
● ดําเนินงาน 68,895,400 บาท และรายได
รวมเงินรายได 68,895,400 บาท
● กิจกรรมสนับสนุนหรือ
พัฒนามหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น 68,895,400 บาท
● กิจกรรมบริหารงานบริหาร
ทรัพยสินและรายได
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กลยุทธ

โครงการ

5.6 บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิตเพื่อให
ไดมาตรฐานสากล

5.6.1 โครงการ
บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต เพื่อให
ไดมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ตาม
5.6.1.1จํานวน
นักเรียนที่ไดรับการ นโยบาย
สนับสนุนคาใชจาย
รัฐบาล
5.6.1.2 คาเฉลี่ย
>4.51
ของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
5.6.1.3 รอยละของ > รอยละ
50
นักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (ONET)
แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนน รอยละ 50
ขึ้นไป

กิจกรรม
● พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคใหแกนักเรียน
● จัดสวัสดิการสําหรับนักเรียน
● บริหารงานวิชาการ
● บริหารจัดการสํานักงาน
● สานสัมพันธโรงเรียน ชุมชน
และผูปกครอง
● ซอมบํารุง และพัฒนาอาคาร
สถานที่ บริหารหองปฏิบัติการ
● ประเมินการสอนและพัฒนา
สมรรถนะการสอน
● พัฒนาสมรรถนะและ
จรรยาบรรณครูมืออาชีพ
● บริหารงานบุคคล
● ประชาสัมพันธและการรับ
สมัครนักเรียน
● จัดซื้อครุภัณฑ ประกอบ
การศึกษา
● คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ
การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน
● การจัดการเรียนการสอน
● กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
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งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูรายงาน

โรงเรียนสาธิต
เงินแผนดิน
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
● อุดหนุน 7,748,100 บาท
วไลยอลงกรณ
วไลยอลงกรณ
● งบลงทุน 1,666,500 บาท
รวมแผนดิน 9,414,600 บาท
เงินรายได
● ดําเนินงาน 55,373,200 บาท
รวมเงินรายได 55,373,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 64,787,800 บาท

หมายเหตุ : เกณฑการประเมินผล
5.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสูความเปนเลิศ
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ 5 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากรใหมีอัตราคงอยูของบุคลากร และบุคลากรมีระดับ
ความผูกพันตอองคกรที่สูงขึ้น
5.2.4.2 ระดับความสําเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินทีเ่ ปนเลิศ (EdEPx)
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
ระดับ 5 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
5.2.5.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการสื่อสารองคการและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนสื่อสารองคการและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนสื่อสารองคการและการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 5 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตอภาพลักษณองคกร มากกวา 3.51
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การกํากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินการของแผน
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560 – 2564 จําเปนอยางยิ่งที่
มหาวิทยาลัย จะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การดําเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยจะตองมีการ
สื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจในหลักการ สาระสําคัญของ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดผลงานหลัก คาเปาหมาย ใหแกคณะผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากร
ภายในใหรับทราบ เขาใจ มีการนําประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ การดําเนินงานที่กําหนดไวไปเปนเปาหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะ สํานัก
ผานกระบวน การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและการจัดขอ ตกลงผลงานรายบุคคล มีก ารกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณใหสอดรับกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ใหเอื้ออํานวยตอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และจัดใหมีการกําหนด
กรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคการใหมีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผล
การดําเนินการ แสวงหาแนวทางที่เ หมาะสมในการรับ รู ลดป ญ หาอันสืบ เนื่อ งมาจาก ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อ นไข ปจ จัยที่มีผ ลตอ ความสําเร็จ
ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อทําใหการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2561
สามารถบงชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานและเปนไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคการใหมีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงเห็นควรมีการกําหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ตามแนวทางการประเมินผลการดําเนินงาน
ในแนวใหมที่มีลักษณะเปนการประเมินผลแบบมุงผลสําเร็จ โดยประยุกตใชแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ
Balanced Scorecard โดยกําหนดจัดใหมีการกําหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลใหอยูภายใตมุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบดวย
มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิตปิ ระสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกร ดังแผนภาพตอไปนี้
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ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ

ในการขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อนํายุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2561
ไปสูการปฏิบัติจําเปนอยางยิ่งทีม่ หาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จําเปนตอการผลักดันยุทธศาสตรที่กําหนดไวใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติ
ตองใหความสนใจและตระหนักถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในประเด็นดังตอไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จําเปนตอการผลักดันยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
1.1 การสรางความเขาใจรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของในการผลักดันใหยุทธศาสตรที่วางไวเกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผูบริหาร
และคณะบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยควรนําเสนอสาระสําคัญของแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560 – 2564
ใหผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกสวนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สํานัก ภายนอก ไดแก สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เปนตน ไดรับทราบถึงจุดเนนและทิศทางในการดําเนินงานเพื่อจะไดมีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
1.2 การสรางการรับรูและบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอันไดแก คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลั ย โดยจํ าเป นต อ งมี ก ารนําเสนอจัดการประชุม สัมมนา เพื่อ ชี้แจงถึง ทิศทางและยุทธศาสตรในการดําเนินงาน การจัดใหมีก ารรายงานผล
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การดําเนินงานเปนรอบ รวมทั้งการจัดใหมีการประชุมติดตามผลการดําเนินเปนระยะเพื่อรับทราบความกาวหนาและแลกเปลีย่ น ความคิดเห็นรวมกันระหวาง
ของคณะผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3 การมีเวที หรือเปดพื้นที่ในการรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะในสวนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจาหนาที่ฝายสนับสนุน เพื่อจะไดรวมมือกันผลักดันใหยุทธศาสตรที่วางไวเกิดผลใน
เชิงปฏิบัติ
1.4 การกําหนดใหหนวยงาน ผูบริหารมีภาระความรับผิดชอบดานการรายงานผลงานตอสาธารณะ โดยตองนําเสนอความกาวหนา
รายงานผล สรางการรับรูถ ึงผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กําหนดไวในแผนกลยุทธตอผูมีสวนเกี่ยวของรวมทั้งตอประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได
รับทราบเปนระยะ เพื่อจะไดเปนปจจัยกระตุนใหมีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรตองจัดใหมี
การนําเสนอ เผยแพรผลการดําเนินงานผานชองทางที่หลากหลาย ที่มีอยูในชวงปจจุบัน อาทิ จดหมายขาว การประชุมติดตาม การเผยแพรขอมูลผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพตางๆ
2. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ
2.1 การพัฒนาผูนําในการเปลีย่ นแปลงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติเปนกระบวนการที่
ตองอาศัยความมุงมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันใหมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทั้งในสวนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิด
วิธีปฏิบัติงานที่เปนสิ่งเคยชิน อันเปนภารกิจที่ลวนมุงเนนการสรางการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจําเปนตองใชเวลาและความตอเนื่องในการ
ดําเนินงานเพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงขายของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยูทั่วมหาวิทยาลัยจึง
เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน
2.2 การรวมมือกันการทํางานในรูปแบบเครือขายรวมรังสรรค สืบเนื่องจากกระบวนการนํายุทธศาสตรรวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
ไปสูการปฏิบัติ เปนกระบวนการที่โครงสราง กระบวนการตอเนื่อง ประกอบดวยกลุมผูเกี่ยวของที่หลากหลายและตางวัตถุประสงคกัน จึงทําใหการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามแผนตองอาศัยความรวมมือจากเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองยึดหลักการทํางานแบบ
เครือขายและการเปนกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทําใหการดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการประสบผลสําเร็จ
2.3 การบริห ารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร ดวยการสื่อ สารสรางความเขาใจในทิศทาง ยุท ธศาสตร
การดําเนินงานของแผนใหเปนที่รับรูและเขาใจตรงกันของผูเกี่ยวของทุกฝาย ผานกระบวนการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยจะตองทําใหหนวยงาน
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บุคลากรที่เกี่ยวของปฏิบัติงานในหนาที่ใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการดําเนินการที่ไดมีการกําหนดไว โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ
ประการควบคูกันไป อาทิ การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร การทบทวนจัดโครงสรางองคการรองรับ
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสําเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจ
ตามผลงาน เปนตน
2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2561
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการติดตามการดําเนินการดานงบประมาณและการดําเนินงานของหนวยงาน โดยจะมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานดานงบประมาณเปนประจําทุกเดือน ตลอดปงบประมาณ และนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ ตามแผนกลยุทธใหคณะ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและใหขอเสนอแนะและ นําผลการประเมินดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธในคราวตอไป
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ภาคผนวก
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ความเชื่อมโยง สอดคลองกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาล
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12
ดานการศึกษา
ยุทธศาสตร 1 การ
ขอ 4.1 จัดใหมีการ
เสริมสรางและพัฒนา
ปฏิรูปการศึกษาแหง
ศักยภาพทุนมนุษย
การเรียนรูโดยให
แนวทางการพัฒนา
ความสําคัญทั้งการศึกษา 1.ปรับเปลี่ยนคานิยม
ในระบบและการศึกษา คนไทยใหมีคุณธรรม
ทางเลือกไปพรอมกัน
จริยธรรม จิตสาธารณะ
เพื่อสรางคุณภาพของคน และพฤติกรรมที่
ไทยใหสามารถเรียนรู
พึงประสงค
และพัฒนาตนไดเต็ม
2. พัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพ ประกอบอาชีพ ใหมีทักษะความรูและ
และดํารงชีวิตโดย
ความสามารถใน
การดํารงชีวิตอยาง
มีความใฝรูและทักษะ
มีคุณคา
ที่เหมาะสมเปนคนดีมี
3. ยกระดับคุณภาพ
คุณธรรม สรางเสริม
คุณภาพ การเรียนรูโดย การศึกษาและ
เนนการเรียนรูเพื่อสราง การเรียนรูตลอดชีวิต
แผนงานโครงการ
สัมมาชีพในพื้นที่ลด
1. แผนงานการลงทุน
ความเหลื่อมล้ําและ
พัฒนากําลังคนใหเปนที่ พัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ปฐมวัย
ตองการเหมาะสมกับ
พื้นที่ ทั้งในดานเกษตร 4. แผนการยกระดับ
อุตสาหกรรมและธุรกิจ ศูนยฝกอบรมแรงงาน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู
บริการ
ตลอดชีวิต

กรอบแผนอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรการจัดสรร
ระยะยาว ฉบับที่ 2
งบประมาณรายจาย
(พ.ศ. 2551- 2565) ประจําปงบประมาณ 2561
นโยบายขอ 2 การ
ประเด็นทิศทาง 9 ขอ
3. ยุทธศาสตรดาน
ปรับปรุงเกณฑมาตรฐาน 1.รอยตอการศึกษา
การพัฒนาและเสริมสราง
เพื่อปรับเกณฑมาตรฐาน ระดับอื่น
ศักยภาพคน
ทั้งหลักสูตร อาจารย
7.เครือขายอุดมศึกษา
3.1 พัฒนาคนตามชวงวัย
บัณฑิตและนักศึกษา
8.การพัฒนาใน 3 จังหวัด 3.2 ยกระดับคุณภาพ
ใหมีความหลากหลาย
ชายแดนภาคใต
การศึกษาและการเรียนรู
ครอบคลุมทั้งสายวิชาการ 9.โครงสรางพื้นฐาน
ตลอดชีวิต
สายวิชาชีพและปฏิบัติการ การเรียนรู
3.4.การสงเสริมและพัฒนา
เพื่อผลิตนักวิจัย/
ศาสนา ศิลปะและ
นักวิชาการ (Academic)
วัฒนธรรม
นักวิชาชีพชั้นสูง
3.5 การสงเสริมและ
(Professional) และ
พัฒนาศาสตร ศิลปะและ
นักเทคนิค/นักปฏิบัติ
วัฒนธรรม
(Technical/Practice)
ใหสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ
รวมทั้งสามารถแขงขันได
ในอาเซียน
นโยบายขอ 6 การ
สงเสริมเครือขาย
มหาวิทยาลัย เปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายไปสูการปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามโจทย
ในการพัฒนาประเทศและ
เครือขายผลักดันประเด็น
นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
นโยบายขอ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตาม
เกณฑมาตรฐาน
นโยบายขอ 3
พัฒนาและผลิตบัณฑิต
ใหมีความรู
ความสามารถ
มีอัตลักษณเดนชัด
เปนที่ยอมรับ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตร 1 การผลิต
บัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
สรางเครือขายความ
รวมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ
1.1.พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวน
การจัดการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
1.2. พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
1.3 สงเสริม สนับสนุน
พัฒนาสมรรถนะทักษะ
ดานภาษาสากล
1.4 สรางเครือขายใน
รูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

แผนกปฏิบัตกิ าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตร 1 การผลิต
บัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
สรางเครือขายความรวมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ
1.1.พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
1.2. พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
1.3 สงเสริม สนับสนุน
พัฒนาสมรรถนะทักษะดาน
ภาษาสากล
1.4 สรางเครือขายในรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่เปน
เลิศมีธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12
ขอ 4.4 พัฒนาคน
ยุทธศาสตร 2 การ
ทุกชวงวัยโดยสงเสริม
สรางความเปนธรรม
การเรียนรูตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนา
เพื่อใหสามารถมีความรู 2. การกระจาย
และทักษะใหมที่สามารถ การใหบริการภาครัฐ
ประกอบอาชีพได
ทั้งดานการศึกษา
หลากหลายตามแนวโนม สาธารณสุข และ
การจางงานในอนาคต
สวัสดิการที่มีคุณภาพ
ปรับกระบวนการเรียนรู ใหครอบคลุมและทั่วถึง
และหลักสูตรใหเชื่อมโยง แผนงานโครงการ
กับภูมิสังคม โดยบูรณา 3. โครงการบริหาร
การความรูและคุณธรรม จัดการงบประมาณดาน
เขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอ การศึกษาแบบมุง เนน
การพัฒนาผูเรียนทั้งใน สัมฤทธิ์
ดานความรู ทักษะ
การใฝเรียนรู
การแกปญหา การรับฟง
ความเห็นผูอื่น การมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี
โดยเนนความรวมมือ
ระหวางผูเกี่ยวของทั้งใน
และนอกโรงเรียน
นโยบายรัฐบาล

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ที่สถาบันอุดมศึกษา
ตองการใหสวนกลางเขา
ไปชวยสนับสนุนโดย
เครือขายเปนกลไกในการ
เชื่อมโยงการศึกษาทุก
ระดับและภาคสวนตางๆ
ในพื้นที่และประเทศ

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)
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ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2561

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่เปนเลิศมี
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ
5.6 บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต เพื่อใหได
มาตรฐานสากล

แผนกปฏิบัตกิ าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
กลยุทธ
5.6 บริหารจัดการโรงเรียน
สาธิต เพื่อใหได
มาตรฐานสากล

นโยบายรัฐบาล
ขอ 4.6 พัฒนาระบบ
การผลิตและพัฒนาครูที่มี
คุณภาพและมีจิตวิญญาณ
ของความเปนครู เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรง
ตามวิชาที่สอนนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช
ในการเรียนการสอนเพื่อ
เปนเครื่องมือชวยครู หรือ
เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
เชน การเรียนทางไกล
การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
รวมทั้งปรับระบบ
การประเมินสมรรถนะ
ที่สะทอนประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเปนสําคัญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร 2 การสราง
ความเปนธรรม
แนวทางการพัฒนา
3.การเสริมสรางศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจและชุมชนและ
การสรางความเขมแข็ง
การเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองไดมีสิทธิใน
การจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน
แผนงานโครงการ
4.โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากและชุมชน
เขมแข็ง

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
นโยบายขอ 8 การผลิต
พัฒนาครู และผูบริหาร
การศึกษา การผลิตครูที่มี
คุณภาพ และสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยหลักสําคัญ คือการ
พัฒนาวิธีการผลิตครู ตั้งแต
กระบวนการรับเขา
กระบวนการผลิตครู
ขั้นตอนที่สําเร็จการศึกษา
ติดตามดูแลครูเพื่อจะไป
ชวยเหลือโรงเรียนที่บัณฑิต
ไปทํางานดวย นอกจากนี้ยัง
มีแนวนโยบายที่จะเสนอ
รัฐบาลใหใชเครือขาย
อุดมศึกษา 9 เครือขาย
เปนพี่เลี้ยงในการพัฒนา
โรงเรียนตอไป

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

61
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4. ยุทธศาสตรดานการ
แกไขปญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ํา และ
สรางการเติบจากภายใน
4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
4.3 การสรางความเสมอ
ภาคเพื่อรองรับสังคม
ผูสูงอายุ
4.4 การสงเสริมการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
4.5 การเสริมสรางสังคม
และยกระดับคุภาพชีวิต

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
นโยบายขอ 2
สรางผลงานเชิงประจักษ
ในการเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นใหเปน
ที่ยอมรับ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

ยุทธศาสตร 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ และ
ถายทอด เผยแพร โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กลยุทธ
3.1 สรางเครือขายชุมชนนัก
ปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอก เพื่อรวมกันศึกษา
แกไขปญหาของชุมชน
นโยบายขอ 5
พัฒนาการบริหารจัดการ ทองถิ่นและเสริมพลังให
ชุมชนทองถิ่นสามารถดํารง
ในมหาวิทยาลัย
อยูไดอยางยั่งยืน
3.2 พัฒนาศูนยเรียนรู
โครงการตามแนว
พระราชดําริตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และ เฉลิมพระ
เกียรติพระบรมวงศานุวงศ
3.3 พัฒนาศูนยเรียนรู
การปฏิรูปการศึกษา
สรางเครือขายการพัฒนาครู
ประจําการแบบ Coaching

แผนกปฏิบัตกิ าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตร 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ และ
ถายทอด เผยแพร โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กลยุทธ
3.1 สรางเครือขายชุมชน
นักปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอก เพื่อรวมกันศึกษา
แกไขปญหาของชุมชน
ทองถิ่นและเสริมพลังให
ชุมชนทองถิ่นสามารถดํารง
อยูไดอยางยั่งยืน
3.2 พัฒนาศูนยเรียนรู
โครงการตามแนว
พระราชดําริตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และ เฉลิมพระ
เกียรติพระบรมวงศานุวงศ
3.3 พัฒนาศูนยเรียนรู
การปฏิรูปการศึกษา
สรางเครือขายการพัฒนาครู
ประจําการแบบ Coaching

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 9 การ
พัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.พัฒนาเมือง
2.1.แนวทางการพัฒนา
หลัก
2.1.2.สงเสริมการจัด
การสิ่งแวดลอมเมือง
อยางมีบูรณาการภายใต
การมีสวนรวมของ
สวนกลาง สวนทองถิ่น
ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน
2.2.แนวทางการพัฒนา
เมืองสําคัญ
2.1.2.พัฒนาเมือง
ปริมณฑล (สมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม และสมุทรสาคร)
ใหเปนเมืองศูนยกลาง
การบริการธุรกิจและ
การพาณิชยศูนยกลาง
การขนสงและโลจิสติกส
ศูนยบริการดานสุขภาพ
และการศึกษาและเมืองที่
อยูอาศัย

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ

แผนกปฏิบัตกิ าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตร 3 การพัฒนา ยุทธศาสตร 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธและ
งานพันธกิจสัมพันธและ
ถายทอด เผยแพรโครงการ ถายทอด เผยแพรโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กลยุทธ
กลยุทธ
3.1 สรางเครือขายชุมชน
3.1 สรางเครือขายชุมชน
นักปฏิบัติจากภายในและ นักปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอกเพื่อรวมกันศึกษา ภายนอกและภายนอกเพื่อ
แกไขปญหาของชุมชน
รวมกันศึกษาแกไขปญหา
ทองถิ่น และเสริมพลังให
ของชุมชนทองถิ่นและ
ชุมชน ทองถิ่นสามารถดํารง เสริมพลังใหชุมชน ทองถิ่น
ไดอยางยั่งยืน
สามารถดํารงไดอยางยั่งยืน
3.2 พัฒนาศูนยเรียนรู
3.2 พัฒนาศูนยเรียนรู
โครงการตามแนว
โครงการตามแนว
พระราชดําริตามหลัก
พระราชดําริตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
โครงการอนุรักษพันธุกรรม โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และ เฉลิมพระ ราชกุมารี และ เฉลิมพระ
เกียรติพระบรมวงศานุวงศ เกียรติพระบรมวงศานุวงศ
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร
แนวทางการพัฒนา
1.เรงสงเสริมการลงทุน
วิจัยและพัฒนาผลักดันสู
การใชประโยชนในเชิง
พณิชยและเชิงสังคม
2. พัฒนาผูประกอบการ
ใหเปนผูประกอบการ
ทางเทคโนโลยี
(Technopreneur)
3. พัฒนาสภาวะแวดลอม
ของการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

ขอ 4.8 อนุรักษ ฟนฟู
และเผยแพรมรดก
ทางวัฒนธรรม ภาษาไทย
และภาษาถิ่น ภูมิปญญา
ทองถิน่ รวมทั้ง
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
เพื่อการเรียนรูส ราง
ความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตรและ

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2561
2. ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
2.7. การสงเสริมการวิจัย
และนวัตกรรม
2.8 การสรางรายไดจากการ
ทองเที่ยวและบริหาร
2.9.การพัฒนาศักยภาพดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

3.ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน
3.5 การสงเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
นโยบายขอ 2 สราง
ผลงานเชิงประจักษในการ
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นใหเปน
ที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอ
การแกไขปญหาทองถิ่น
กลยุทธ
2.1 จัดหาสนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย
2.2 สรางผลงานวิจัยที่เปน
องคความรูใหมที่ตอบโจทย
ระดับชาติและทองถิ่น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ํา
สรางความมั่งคั่ง และยั่งยืน
ของทองถิ่นประเทศชาติ

แผนกปฏิบัตกิ าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตร 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอ
การแกไขปญหาทองถิ่น
กลยุทธ
2.1 จัดหาสนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย
2.2 สรางผลงานวิจัยที่เปน
องคความรูใหมที่ตอบโจทย
ระดับชาติและทองถิ่น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ํา
สรางความมั่งคั่ง และยั่งยืน
ของทองถิ่นประเทศชาติ

ยุทธศาสตรที่ 4
การสงเสริมศาสนา ศิลปะ
รณรงค สรางจิตสํานึก
ทางวัฒนธรรมการเรียนรู
ตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟู
และเผยแพรมรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอ
ยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

ยุทธศาสตรที่ 4
การสงเสริมศาสนา ศิลปะ
รณรงค สรางจิตสํานึกทาง
วัฒนธรรมการเรียนรูตาง
วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟู
และเผยแพรมรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอ
ยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

นโยบายรัฐบาล
ความเปนไทย นําไปสู
การสรางความสัมพันธ
อันดีในระดับประชาชน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหแกประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2561

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

กลยุทธ
4.1.บริหารจัดการงานสงเสริม
ศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ
ฟนฟู สืบสาน เผยแพร
วัฒนธรรมไทย
4.2. สรางเครือขาย และ
แลกเปลี่ยนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ในระดับ
ทองถิ่น ระดับนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไก
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอ
ยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
ยุทธศาสตร 6 การ
นโยบายขอที่ 1
ประเด็นทิศทาง 9 ขอ
6.ยุทธศาสตรดานการปรับ นโยบายขอ 4 พัฒนา ยุทธศาสตร 5 การพัฒนา
บริหารจัดการในภาครัฐ การลงทุนพัฒนาประเทศ
2. การแกไขปญหา
สมดุลและพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง ระบบบริหารจัดการที่เปน
การปองกันการทุจริต
อุดมศึกษาปจจุบัน
บริหารจัดการภาครัฐ
ผานสถาบันอุดมศึกษา
เลิศมีธรรมาภิบาล
ประพฤติมิชอบและ
มีกลไกการดําเนินงานใน 3 - การจัดสถาบัน
6.1 การปองกัน
นโยบายขอ 5
มหาวิทยาลัย
ธรรมาภิบาล
โครงการ ไดแก
อุดมศึกษา 4 กลุม
ปราบปรามการทุจริต และ พัฒนาการบริหารจัดการ กลยุทธ
แนวทางพัฒนา
1.1.โครงการพัฒนา
3. ธรรมาภิบาลและบริหาร ประพฤติมิชอบ
ในมหาวิทยาลัย
5.1.ดึงดูดบุคลากรทีม่ ี
1.ปรับปรุงโครงสราง
สถาบันอุดมศึกษากลุมใหม จัดการ
6.2 การปฏิรูปกฎหมาย
ความสามารถใหเขาทํางาน
หนวยงาน บทบาท ภารกิจ เพื่อใหไดมาตรฐาน
4.การพัฒนาขีด
และการพัฒนากระบวนการ
ในมหาวิทยาลัยพัฒนา
และคุณภาพบุคลากร
การอุดมศึกษาและ
ความสามารถในการ
เพิ่มขึ้นสมรรถนะของ
ยุติธรรม
ภาครัฐ ใหมีความโปรงใส เตรียมความพรอมสูการเปน แขงขันของประเทศ
6.6.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรอยาง
ทันสมัย คลองตัวมีขนาด ประชาคมอาเซียน
5. การเงินอุดมศึกษา
รายไดและรายจายของ
ตอเนื่องทันตอการ
เหมาะสม เกิดความคุมคา
6.การพัฒนาบุคลากรใน ภาครัฐ
เปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา
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แผนกปฏิบัตกิ าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
กลยุทธ
4.1.บริหารจัดการงานสงเสริม
ศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ
ฟนฟู สืบสาน เผยแพร
วัฒนธรรมไทย
4.2. สรางเครือขาย
และแลกเปลี่ยนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ในระดับ
ทองถิ่น ระดับนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไก
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอ
ยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
ยุทธศาสตร 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่เปน
เลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ
5.1.ดึงดูดบุคลากรทีม่ ี
ความสามารถใหเขาทํางาน
ในมหาวิทยาลัยพัฒนา
เพิ่มขึ้นสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคลากรอยาง
ตอเนื่องทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12
2.ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสราง
กลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงิน การ
คลังภาครัฐ
5.ปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
6.ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมใหมี
ความทันสมัย เปนธรรม
และสอดคลองกับ
ขอบังคับสากลหรือ
ขอตกลงระหวางประเทศ
แผนงานโครงการ
2. การปฏิรูปการพัฒนา
ขาราชการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพการ
บริหารงานแหงรัฐ
4. การปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อวางระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณ
เชิงพื้นที่

กรอบแผนอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรการจัดสรร
ระยะยาว ฉบับที่ 2
งบประมาณรายจาย
(พ.ศ. 2551- 2565) ประจําปงบประมาณ 2561
1.2 โครงการขับเคลื่อน
- การพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัย รัฐกลุมใหม
ระดับโลก
1.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษยในอุดมศึกษาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก
นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ จัดการ
ฝกอบรมและพัฒนาที่
มุงเนนการปฏิบัติการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และเปนมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบตอสังคมและได
มาตรฐานสากล
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
ที่มีสุนทรียะ การอนามัย
สุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดลอมทีด่ ี และมีความ
พรอมดานอาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอํานวย
ความสะดวก และบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยใหพรอมตอ
การเปน Semi residential
University

แผนกปฏิบัตกิ าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ จัดการ
ฝกอบรมและพัฒนาที่
มุงเนนการปฏิบัติการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และเปนมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบตอสังคมและได
มาตรฐานสากล
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
ที่มีสุนทรียะ การอนามัย
สุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดลอมทีด่ ีและมีความ
พรอมดานอาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอํานวย
ความสะดวก และบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยใหพรอมตอ
การเปน Semi residential
University

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12
5. การบูรณาการ
โครงสรางพื้นฐานกลาง
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร
(Information and
communication
Technology/ICT)
สําหรับภาครัฐ
(Government Shared
Infrastructure)
9. การสรางกลไกล
“ยับยั้ง” และ“สรางความ
ตระหนักรู” เพื่อปองกัน
การทุจริต
10.การพัฒนา
กระบวนการจัดทํา
นโยบายสาธารณะรวมถึง
กฎหมาย กฎระเบียบ ใหมี
คุณภาพและมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)
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ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2561

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

แผนกปฏิบัตกิ าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
นโยบายขอ 3 การประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
การสงเสริมสถาบันอุดมศึกษา
สูความเปนเลิศ สงเสริม
สนับสนุนให
สถาบันอุดมศึกษา
ไดพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของตนเอง
ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ
สถาบัน โดยมุงเนนการ
พัฒนาตามศักยภาพ และ
บริบทของแตละกลุมสถาบัน

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)
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ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2561

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
นโยบายขอ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตาม
เกณฑมาตรฐาน

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตร 5 การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
ความเปนเลิศสูสากล
กลยุทธ
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ จัดการ
ฝกอบรมและพัฒนาที่
มุงเนนการปฏิบัติการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลและ
เปนมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบตอสังคมและได
มาตรฐานสากล

แผนกปฏิบัตกิ าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตร 5 การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อความเปนเลิศสูสากล
กลยุทธ
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ จัดการ
ฝกอบรมและพัฒนาที่
มุงเนน การปฏิบัติการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลและ
เปนมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบตอสังคมและได
มาตรฐานสากล

ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนของมหาวิทยาลัย
นโยบายสภาฯขอ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาทอง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายสภาฯขอ 2 สรางผลงานเชิงประจักษในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล

นโยบายสภาฯขอ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ มีอัต
ลักษณเดนชัดเปนที่ยอมรับ

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาทอง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการแกไขปญหาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

นโยบายสภาฯขอ 4 พัฒนาเปนมหาวิทยาลัยขนาดกลาง
ยุทธศาสตรที่ 1
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ(Productive Learning) สราง
เครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาทอง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายสภาฯขอ 5 พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสรางธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ ปนเลิศสูสากล
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่เปนเลิศสูสากล

กระบวนการภายใน

ผูมสี วนไดสวนเสีย

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

จุดแข็ง
S1 บัณฑิตมีความพรอมรับการพัฒนา
และไดรับการยอมรับเรื่องความซือ่ สัตย
ความขยัน และความอดทน
S2 มีความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ ชุมชน และทองถิ่น

จุดออน
W1 บัณฑิตมีความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษนอย

W2 นักศึกษามีความผูกพันตอ
มหาวิทยาลัยนอย

S1 การบริหารจัดการทรัพยากร
งบประมาณและการเงิน มีระบบที่
เอื้อตอการดําเนินงานของหนวยงาน
S2 เริ่มมีระบบการพัฒนาอาจารยใหม
มืออาชีพ

W3 คุณภาพบัณฑิตยังไมเปนที่พอใจ
ของผูใชบัณฑิต โดยเฉพาะดานความรู
และทักษะในการทํางานสายอาชีพ
W1 การพัฒนาบุคลากรยังไมสง เสริม
ใหเกิดคุณภาพงานและการพัฒนา
บริการ
W2 ขาดการประชาสัมพันธการจัดการ
ภาพลักษณและสื่อสารภายในองคกร
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โอกาส
O1 ไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายในและนอกประเทศ

ภัยคุกคาม
T1 นโยบายของรัฐในการยุบรวม
มหาวิทยาลัย

T2 คานิยมของสังคมตอคุณภาพ
บัณฑิต

O1 มีเครือขาย MOU ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

T1 การถูกตรวจสอบกํากับดาน
QA จาก สกอ/สมศ อยาง
ตอเนื่องและซ้ําซอน
O2 โอกาสในการยกระดับมาตรฐาน T2 การสนับสนุนเครือ่ งมือ
หลักสูตร มีมาตรฐานหลักสูตรระดับ อุปกรณเพื่อการวิจัยและ
AC
การเรียนการสอนภาครัฐและ
เอกชนยังไมเพียงพอ

กระบวนการภายใน

จุดแข็ง
S3 การพัฒนานักศึกษา โดยผาน
วิชาหมวดการศึกษาทั่วไป

จุดออน
W3 การจัดสรรทรัพยากรเพือ่
การศึกษายังไมเพียงพอและยังขาด
การสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา
ทั้งในและนอกเวลา (หองสมุด, ศูนย
คอมพิวเตอร,หองปฏิบัตกิ ารตางๆ,
วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน,
เครื่องปรับอากาศ,พาหนะ)

S4 การจัดการเรียนการสอนที่ทําให
ผูเรียนขยันและอดทน และมีความ
หลากหลายในรูปแบบการจัดการศึกษา
S5 ระบบสงเสริมการผลิตผลงาน
การวิจัยและนวัตกรรม

W4 การบริหารการปฏิบัตกิ ารดาน
การวิจัยและเผยแพร เกิดผลนอย
ไมถึงเกณฑทพี่ ึงประสงค
W5 การบริหารการเบิกจายงบประมาณ
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
W6 ระบบสนับสนุนการพัฒนาดาน
อาคารสถานที่ของสวนกลางยังไมเอื้อ
ตอการพัฒนางานของหนวยงานและ
คณะ
W7 ระบบการใหบริการบางสวน
มีขั้นตอนมากและไมเอื้อตอ
การใหบริการอยางมีคุณภาพ
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โอกาส
O3 มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชนในทองถิ่นและ
สถานประกอบการ

ภัยคุกคาม

การเงิน

บุคลากร&ความรู

จุดแข็ง
S1 ทักษะความสามารถของบุคลากร
ในบางดานโดดเดนเปนที่ยอมรับ
S2 มีผูนําที่ไดรบั การยอมรับ

จุดออน
W1 คุณวุฒิทักษะความรู ตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยยังไมถึงเกณฑทพี่ ึง
ประสงค
W2 บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะ
และ service mind รวมทั้งความรู
ความเขาใจ ในระบบ ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน
W3 ขาดวิสัยทัศนรวมของบุคลากรใน
การขับเคลื่อนพันธกิจ

โอกาส
O1 มีโอกาสเลือกสรรและพัฒนา
บุคลากรใหเอื้อตอการพัฒนา

ภัยคุกคาม
T1 มีการแขงขันสูงทําให
สูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ

O2 มีโอกาสของจํานวนนักศึกษา
และอาจารยตางชาติเพิม่ ขึ้น
เนื่องจากเปดประชาคมอาเซียน

T2 นักศึกษาใหมมีแนวโนมลดลง
และมีความรูพ ื้นฐานต่ํากวา
เกณฑและมีคานิยมในการเรียน

O3 โอกาสการมีเวที พื้นที่การ
เผยแพรแสดงศักยภาพ และเรียนรู
ตอประชาคมระดับนานาชาติและ
เรียนรู
S1 มีเงินคงคลัง เงินรายไดทเี่ ปนกระแส W1 งบประมาณแผนดินสวนใหญเปน O1 การพัฒนางานเพิ่มรายไดจาก T1 นโยบายระเบียบขอบังคับ
เงินสดและสินทรัพยเพือ่ การพัฒนาและ งบบุคลากร งบพัฒนาและงบลงทุนมี การดําเนินการ
ของรัฐไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
สรางมูลคาเพิ่มของมหาวิทยาลัย
นอย
W2 เงินรายไดจากการดําเนินงาน
O2 การไดรบั งบประมาณสนับสนุน T2 งบประมาณของรัฐเพื่อ
ตามภารกิจชะลอตัวไมเพียงพอ
ตามนโยบายจากรัฐบาล
สนับสนุนภารกิจบางดานไม
เพียงพอ
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