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(ข) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ค าน า 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะฯ ซึ่งอาศัยทิศทางจาก
การทบทวนแผนปฏิบัติการปีที่ผ่านมา กรอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์            
การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายของคณะผู้บริหาร และข้อมูลสถิติต่าง  ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์
ของมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการด าเนินงานตรวจติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี    
เพ่ือน ามาสู่การวิเคราะห์ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะและหน่วยงานในสังกัด
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์หน่วยงาน   
 

                                                                                                                                 คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค) 

สารบัญ 
 

         หน้า 
ค าน า                (ก) 
สารบัญ                (ข) 
บทที ่1  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564   1 

พันธกิจ เป้าประสงค ์             1 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์            2 

บทที ่2  แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563            4 

 ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ ค่านิยม           4 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์            4 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       6 
การวิเคราะห ์SWOT ANALYSIS คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        8 
แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          13 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564        14 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       19 
แผนงาน โครงการ กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    27 
แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      48 
สรุปเป้าหมายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดโครงการ ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ป ี2563   58 
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(ง) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สารบัญ (ตอ่)  
         หน้า 

ภาคผนวก                 
ภาคผนวก ก นิยามค าศัพท์ ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์          63 
ภาคผนวก ข นิยามค าศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ       77 
ภาคผนวก ค ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย      84 
ภาคผนวก ง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563       85 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1) 

บทท่ี 1 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  
 
พันธกิจ   

1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น    

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน    
 
เป้าประสงค ์   

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ   
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ   
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม   
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
 
 



 

 
 

(2) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์  

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการ    
     ท างานระดับสากล 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2  สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ             
      ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 
2.4 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์  

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 

3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์  
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.2  สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
4.3  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  

5.1  ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
5.2  ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัย                

ทีร่ับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 
5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคาร

สถานที่  
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อม

ต่อการเป็น Semi residential University  
5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
5.6  บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

(4) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

บทท่ี 2 
แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ปรัชญา 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี     

ปณิธาน  
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และม่ังคั่งของชุมชน   

อัตลักษณ์     
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

ค่านิยม (Core Values) 
“ VALAYA ”  

V  :   Visionary     =  เป็นผู้รอบรู้ 
 A  :  Activeness    =   ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์  

L  :  Like to learn    = สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
A  :  Adaptive     =  ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง  
Y  :  Yields     =  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
A  :  Acceptance and   Friendliness        =  เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร  
 

วิสัยทัศน์   
“คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นชุมชนวิชาการที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตให้เก่งและดี เป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่พร้อมสู่ส ากล ตามศาสตร์

แห่งพระราชา” 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5) 

พันธกิจ   
1. พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา  
   ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนา 
        คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น   

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน 
    เนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม    
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทาง 
   วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค ์
 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่สากล  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ในการ   
    พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนแก่ท้องถิ่น   
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต    
    ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม  
 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจิตส านึกที่ดีและสามารถจัดการศิลปวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจ 
    สร้างสรรค ์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 
 



 

 
 

(6) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เก่งและดี มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมพร้อมสู่สากล โดยใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน (Social Engagement)  
กลยุทธ์  

1.1  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2  พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการ   
      ท างานระดับสากล 
1.3  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4  สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
2.1   จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2    สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ            
        ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
2.3   พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจรับใช้สังคม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา  
กลยุทธ์  

3.1   สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้  
       ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.2   พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
       เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (7) 

3.3   พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
3.4   ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟัง 
       แนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาจิตส านึกและความสามารถของบัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์  

4.1  บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
     4.2  สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
     4.3  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคณะเป็นส านักงานดิจิทัล มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพ่ือให้คณะเป็นชุมชนวิชาการและองค์กรสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  

5.1  ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อ         
       การเปลี่ยนแปลง  
5.2  ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ  
       เป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 
5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และม ี
       ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐาน                  
       ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University  
5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 

 
 
 
 



 

 
 

(8) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
รายการ ประเด็น คะแนน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

จุดแข็ง (Strenghts) 
 ปัจจัยน าเข้า    
 องค์ประกอบท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต    

S1 
อาจารย์ในคณะส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่มีความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยี มคีุณวุฒิที่หลากหลาย และมี
ความใกล้ชิดกับนักศึกษา 

274 15.48 5.78 

S2 คณะมสีาขาวิชาที่เป็นสหวิทยาการ มีความเฉพาะทาง ทันสมัย และบางสาขาวิชามีสภาวิชาชีพรองรับ 121 6.84 2.55 
S3 คณะมีพื้นทีภ่ายในจังหวัดที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 61 3.45 1.29 
 องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย    

S4 
อาจารยส์ังกัดคณะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย (และงานสร้างสรรค์) ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
เป็นไปตามาตรฐาน 

58 3.28 1.22 

 กระบวนการ    
 องค์ประกอบท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต    

S5 
คณะมีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาครอบคลมุทุกทักษะ ด้วยกระบวนการ PDCA โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา (๕) 

231 13.05 4.87 

S6 คณะจดัให้มีการเรยีนการสอนที่เนน้การฝึกปฏิบัติจริง และการประยกุต์ใช้ 73 4.12 1.54 
 องค์ประกอบท่ี ๒ วิจัย    
 องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ    

S7 
คณะมคีณะท างานพันธกิจเพื่อสังคม ตลอดจนมีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และไดร้ับการ
ยอมรับจากชุมชน (๕) 

234 13.22 4.93 

 องค์ประกอบท่ี ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       

S8 คณะมรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีแผนการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของคณะ และน าผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (๕) 

55 3.11 1.16 

 องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ    



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (9) 

รายการ ประเด็น คะแนน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

S9 
คณะมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการก ากับติดตาม การบริหารของคณะ
ให้เป็นตามพันธกิจของกลุ่มสถาบนัและอัตลักษณ์ของคณะ ท่ีทันต่อสถานการณ์ (๕) 92 5.20 1.94 

S10 คณะมีกองทุนสมานใจ สมคัรมติร เพื่อให้ทุนกับนักศึกษาที่ขาดแคลน 221 12.49 4.66 
 ผลผลิต    
 องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย    

S11 อาจารย์ประจ าของคณะมผีลงานวชิาการด้านการวิจยั โดยตีพิมพ์และเผยแพร่เป็นไปตามมาตรฐาน (๕ ร้อยละ ๒๔) 57 3.22 1.20 
 ผลลัพธ ์    
 องค์ประกอบท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต    

S12 นักศึกษามีศักยภาพครอบคลมุทุกทักษะ สร้างนวัตกรรมใหมไ่ดเ้สมอ  ตลอดจนมีทักษะในการจัดกิจกรรม 83 4.69 1.75 
 องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย    

S13 ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม   56 3.16 1.18 
 องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ    

S14 
คณะมีการท า MOU กับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและระดับชุมชน ส่งให้ผลคณะสามารถสร้างเครอืข่ายการ
ท างานทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

83 4.69 1.75 

S15 ค่าใช้จ่ายในการเรยีนของแต่ละหลกัสูตรทีส่ังกัดคณะมีค่าใช้จ่ายไม่แพง 71 4.01 1.50 
จุดอ่อน (Weakness) 

 องค์ประกอบท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต 135 12.36 2.85 
W1 อาจารย์ประจ าคณะมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวนน้อย (๒.๑๑) 123 11.26 2.59 
W2 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย (๑.๐๓) 57 5.22 1.20 
W3 ขาดอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกจากต่างประเทศท่ีได้รับการรับรองคณุวุฒิจาก ก.พ. 260 23.81 5.48 
W4 อาจารย์มภีาระงานสอนมาก ท าให้ไม่มเีวลาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 135 12.36 2.85 
W5 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรพอดีกับอัตราก าลังจนไมส่ามารถปรบัเปลี่ยนได้ในกรณีลาศึกษาต่อ 142 13.00 2.99 

 กระบวนการ    
 องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ    

W6 คณะมเีทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่ทันมัยและพร้อมใช้งานไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ 157 14.38 3.31 
W7 การเปิดเทอมไมต่รงกับ สพฐ. ส่งผลต่อการรับนักศึกษา จึงท าให้เสยีเปรียบมหาวิทยาลัยอื่นๆ 48 4.40 1.01 



 

 
 

(10) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายการ ประเด็น คะแนน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

W8 
เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถสนับสนุนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหลักสูตรไมม่ีเจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนประจ า 

100 9.16 2.11 

 ผลผลิต    
 องค์ประกอบท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต    

W9 
บางสาขาวิชาของคณะยังไม่สอดคล้องกับค่านิยมของผู้เรียน บางหลกัสูตรของคณะที่ไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะ ไม่ตอบโจทย์
ตลาดแรงงาน แต่ไมส่ามารถปรับได้เพราะขดั/ไม่ตรงกับ มคอ.2 และเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษา 

70 6.41 1.48 

โอกาส (Opportunities) 
 การเมือง    

O1 
รัฐบาลมแีนวโน้มมุ่งผลตินโยบายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้วยการวิจัยเชิงพาณิชย์ หรือ
แก้ปัญหาสังคม กอปรกับรัฐบาลจดัตั้งกระทรวงใหม่ท่ีเกี่ยวกับการอดุมศึกษาโดยเฉพาะ 

252 48.09 5.31 

O2 กระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ มรภ. มุ่งพัฒนาท้องถิ่น 69 13.17 1.46 
 สังคม    

O3 คณะมเีครือข่ายศิษย์เก่า และเครอืข่ายหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น 59 11.26 1.24 
O4 คณะมผีูสู้งอายุเป็นกลุม่ลูกค้าใหม ่ท าให้มีโอกาสในการให้บริการวิชาการสูงขึ้น 62 11.83 1.31 
 เทคโนโลย ี    

O5 
มีเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ทีส่ามารถน ามาประยุกต์ในการจัดการเรยีนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ 
Social Network 

82 15.65 1.73 

อุปสรรค (Threat) 
 การเมือง    

T1 
นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มียุบรวมกระทรวง มุ่งเน้นส่งเสรมิสายวิทยาศาสตร์และ
อาชีวศึกษา มากกว่าสายสังคมศาสตร ์

340 25.07 7.17 

T4 เกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเปลี่ยนแปลง 187 13.79 3.94 
T6 ระบบการรับนักศึกษาท าให้นักศึกษาลดลง มหาวิทยาลยัใหญ่ปรบัลดเกรดเพื่อรับนักศึกษาได้มากข้ึน 91 6.71 1.92 

T7 
ส านักวิจัยก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาโครงการวิจยัล่าช้า ตลอดจนระเบียบการเบิกจ่ายของงานวิจัย
มีความยุ่งยาก อีกท้ังยังขาดบุคลากรที่ท าหน้าท่ีสนับสนุน หรืออ านวยความสะดวกในการวิจยั  
 

257 18.95 5.42 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (11) 

รายการ ประเด็น คะแนน ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 เศรษฐกิจ    

T8 
เศรษฐกิจถดถอยมีผลต่อความสามารถในการจ่ายค่าเทอม กอปรกบัการย้ายฐานผลติของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
ท าให้นักศึกษาลดลง 

60 4.42 1.27 

 สังคม    
T9 มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีมีการแข่งขันกันสูงในสาขาวิชาเดียวกัน 149 10.99 3.14 
T10 อัตราการเกิดลดลงผู้เรยีนน้อยลงตามธรรมชาติ มผีู้สมัครเข้าศึกษามีน้อย ส่งผลท าให้ไมส่ามารถเปดิหลักสตูรได ้ 142 10.47 2.99 
T11 ค่านิยมด้านการศึกษาไม่เน้นเรียนสายสังคม เน้นการประกอบอาชีพ/ การเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้น 69 5.09 1.46 
T12 เทคโนโลยีท าให้นักศึกษามีช่องทางในการเรียนระบบออนไลน์มากขึน้ ท าให้มหวิทยาลัยถูกลดบทบาท 61 4.50 1.29 

 
 



 

 
 

(12) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 จากภาพ แสดงว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความจ าเป็นต้องด าเนินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปในทางผสมผสาน (Question mark) กล่าวคือ เลิกผลิตสินค้า/บริการวิชาการ
แบบเดิมๆ ควรพัฒนาผลผลิตใหม่ และลดกลุ่มผู้รับบริการเก่า เพิ่มกลุ่มผู้รับบริการใหม่ และเพิ่มก าลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  ควรมีแนวทางการสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิจัย
มากขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษา ให้เกิดงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ควรมีระบบในการให้ค าปรึกษาและพัฒนางานวิจัย ต ารา และเอกสารประกอบการสอน ส าหรับการ
บริหารงานองค์กร ควรสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาจิตบริการ ( Service Mild) แก่บุคลากร และนักศึกษาให้มากขึ้น 
ขณะเดียวกันควรมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังและมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินสายสนับสนุนวิชาการด้วยความชัดเจนและยุติธรรม ควรพัฒนาระบบการลดขั้นตอนภายในองค์กร เช่น          
การสร้าง ระบบ E-Office เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (13) 

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นชุมชนวิชาการท่ีมีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตให้เก่งและดี เป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่พร้อม

สู่สากล ตามศาสตร์แห่งพระราชา 

เป้าประสงค์ 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถ
เป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่

สากล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของ
ท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง และ

ยั่งยืนแกท่้องถิ่น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จาก 
ศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิต ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีจิตส านึกที่ดีและสามารถจัดการศิลปวัฒนธรรม

แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
ด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะด้านภาษาสากล สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติและสร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้คณะมีการจัดการบรรยายสาธารณะ 

มิติ
กระบวนการ 

พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
การเสริมสร้างการบริหารองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาคณะสู่มาตรฐาน Green University 

มิติคนและ
ความรู้ 

สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

พัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

มิติการเงิน แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย บริหารจัดการรายได้จากทุนมนุษย์ 
บริหารจัดการการเงินโดยยึดหลักความโปร่งใส

และตรวจสอบได้ 



 

 
 

(14) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เป้าประสงค์และตัวช้ีวดัความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน 

2561 2562 2563 2564 
เป้าประสงค์ที ่1 บัณฑิตคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์มคีุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสูส่ากล  
KPI 1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 

 หลักสูตรระยะสั้น 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 
 
- 
 
- 

 
 
2 

หลักสตูร 
2 

หลักสตูร 

 
 
2 

หลักสตูร 
2 

หลักสตูร 

 
 

2 
หลักสตูร 

2 
หลักสตูร 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการบริการวิชาการฯ 

คณะกรรมการวิชาการ 

KPI 1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
  
 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

 
 
 
 

 
3 

ผลงาน 
1 

ผลงาน 
50 

  ผลงาน 

 
3 

ผลงาน 
1 

ผลงาน 
50 

ผลงาน 

 
4 

ผลงาน 
2 

ผลงาน 
50 

ผลงาน 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

KPI 1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนา และนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

  ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
70 

 
 
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
70 

 
 
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
70 

 คณะกรรมการบริการวิชาการฯ 
 ทุกสาขาวิชา 

คณะกรรมการบริการวิชาการฯ 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (15) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน 
2561 2562 2563 2564 

KPI 1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่
ได้รับการเผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

 คณะกรรมการบริการวิชาการฯ คณะกรรมการบริการวิชาการฯ 

KPI 1.6 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพ   

 1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

 คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ 

KPI 1.7 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการทดสอบตาม
เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 
 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึ้นไป 

  
 

ร้อยละ
85 

 
 

ร้อยละ 
85 

 
 

ร้อยละ 
85 

 คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ 

KPI 1.8 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั  

 1 
ราย 

2 
ราย 

3 
ราย 

 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

KPI 1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

KPI 1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  

≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มผีลงานวิจัยและนวัตกรรมทีต่รงกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ในการ พัฒนาคณุภาพชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืนแก่ท้องถิ่น   
KPI 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์
การพัฒนาประเทศหรือแกไ้ขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหา
ระดับประเทศ 

- ร้อยละ 
50 

 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

  คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการวิจัย 

KPI 2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือ
องค์กรภาคีเครือข่าย 

- 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ 

KPI 2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

3 
ผลงาน 

30 
ผลงาน 

30 
ผลงาน 

32 
ผลงาน 

  คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการวิจัย 



 

 
 

(16) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน 
2561 2562 2563 2564 

KPI 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

- 5 
บทความ 

5 
บทความ 

6 
บทความ 

  คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการวิจัย 

KPI 2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ไดร้ับรางวัลจาก
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

- 1 
รางวัล 

1 
รางวัล 

1 
รางวัล 

  คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการวิจัย 

เป้าประสงค์ที ่3 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 

KPI 3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการชุมชนและสังคมไดโ้ดยสามารถน าผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม 

- 1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ 

KPI 3.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

2 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ 

KPI 3.5 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาและโรงเรยีนเครือข่ายร่วม
พัฒนาเพื่อยกระดับผลการเรียนรูแ้ละจิตพสิัยเกณฑ์การพัฒนา
โรงเรียนเครือข่าย 

 จ านวนโรงเรยีนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิ
 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

5 โรงเรียน 
10 คน 

 
 
 

5 โรงเรียน 
10 คน 

 
 
 

5 โรงเรียน 
10 คน 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ 

เป้าประสงค์ท่ี 4 บัณฑิตและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจิตส านึกท่ีดแีละสามารถจัดการศิลปวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
KPI 4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ ์ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

- 1     
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 ผลงาน  คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ท่ี 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศดา้นธรรมาภบิาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
KPI 5.1ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

   30 
ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 

30 
 ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา

บุคลากรฯ 
KPI 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี

- ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

 ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากรฯ 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน 
2561 2562 2563 2564 

ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  
KPI 5.3 ร้อยละอาจารยป์ระจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
15 
 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

 ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากร 

KPI 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นจากผู้ที่มีคณุสมบัตเิข้าเกณฑ์ การประเมิน 

- ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

 คณะกรรมการบรหิารและ
พัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากร 

KPI 5.6 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU 
Professional License  

- ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
25 

 ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากร 

KPI 5.9 ร้อยละของหลักสตูรที่มผีลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.   อยู่
ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

 ทุกสาขาวิชา 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

KPI 5.10 ร้อยละหลักสูตรทีผ่่านการขึ้นทะเบียน TQR  - ร้อยละ
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

KPI 5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

 คณะกรรมการบริหารคณะ 
 ทุกสาขาวิชา 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

KPI 5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
สีเขียว (ระดับเอเชีย) 

อันดับที่
≤200  

อันดับที่
≤195  

อันดับที่
≤190  

อันดับที่
≤185  

  คณะกรรมการบริหารคณะ 
 คณะกรรมการปรับปรุง

อาคารสถานท่ีฯ 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 
 
 

KPI 5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  › 4.51 › 4.51 › 4.51 › 4.51  คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 

คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากร 

KPI 5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหาวิทยาลยัในทุกมิติ  

- › 4.00 › 4.00 › 4.00  คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 

คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากร 



 

 
 

(18) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน 
2561 2562 2563 2564 

KPI 5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัเทียบกับมหาวิทยาลยัราชภัฏทั้งหมด 

- 2 4 6  คณะกรรมการสื่อสารองค์กร คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 

KPI 5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร  คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (19) 

ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
หน่วยงานด าเนินงาน กิจกรรม หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2563 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่สากล  
1.1.จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการท่ี
พัฒนา หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการ ท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
    1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

 
 
 

2 หลักสูตร 
1 หลักสูตร 

 
 
 
 สาขาวิชาละ 1 หลักสูตร  
 
 

 หลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้น 
 หลักสูตรแบบสห
วิทยาการ 
 

 คณะกรรมการวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    1.2.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
    1.2.2. ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 
 
    1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
ท่ีได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ หรือ 
นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 
 
 
   

 
 

4 ผลงาน 
 
 
 

 
4 ผลงาน 

 
 
 
   50 
ผลงาน 

 
 
 ทัศนศิลป์ 2 ผลงาน 
 ดุริยางคศิลป์ 2 ผลงาน 
 ศิลปะการแสดง 1 ผลงาน 
 
 
 คณะกรรมการวิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 
 
(อัตราส่วน 6 ผลงาน: สาขา) 
 พัฒนาชุมชน  5 ผลงาน 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 19 ผลงาน 
 สังคมศาสตร์  3 ผลงาน 
 นิติศาสตร์ 5 ผลงาน 
 จิตวิทยา 10 ผลงาน 
 ภาษาไทยฯ  3 ผลงาน 
 อังกฤษ 3 ผลงาน 

 สนับสนุนส่งเสริมให้
นักศึกษา น าเสนอ
ผลงานวิจัย หรือผลงาน
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ
ตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 
 
 
 
 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(20) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน กิจกรรม หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
2563 

 อังกฤษนานาชาติ 1 ผลงาน 
 สารสนเทศศาสตร์ 1 ผลงาน 

1.3 ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน            
     1.3.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้าร่วม  
โครงการต่อจ านวนอาจารย์ท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

 
 
 

ร้อยละ 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 คณะกรรมการบริการวิชาการ 
(ร้อยละ 40 ต่ออาจารย์ท้ังหมด) 
 พัฒนาชุมชน 2 คน 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 6 คน 
 สังคมศาสตร์ 2 คน 
 นิติศาสตร์ 3 คน 
 จิตวิทยา 4 คน 
 ภาษาไทยฯ 2 คน 
 อังกฤษ 2 คน 
 อังกฤษนานาชาติ 2 คน 
 สารสนเทศศาสตร์ 2 คน 
 ทัศนศิลป์  2 คน 
 ศิลปะการแสดง 2 คน 
 ดุริยางคศิลป์ 2 คน 
 
 ร้อยละ 80 ต่อนักศึกษาท้ังหมดของทุก
สาขาวิชา 

 อาจารย์และนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน            

 คณะกรรมการบริการวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการเผยแพร่
หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 
40 

(นักศึกษา รหัส 59) 
 พัฒนาชุมชน  10  คน 
 รัฐประศาสนศาสตร์  40 คน 

 สนับสนุนส่งเสริมให้
นักศึกษา น าเสนอ
ผลงานวิจัย หรือผลงาน
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 

 คณะกรรมการวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (21) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน กิจกรรม หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
2563 

 สังคมศาสตร์  7  คน 
 นิติศาสตร์     คน 
 จิตวิทยา  30  คน 
 ภาษาไทยฯ  10   คน 
 อังกฤษ   12  คน 
 อังกฤษนานาชาติ  3  คน 
 สารสนเทศศาสตร์  1  คน 
 ทัศนศิลป์  4 คน 
 ดุริยางคศิลป์  คน 

ระดับชาติ หรือ นานาชาติ
ตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

1.6 จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

1  
เรื่อง 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ 

 การจัดการความรู้ 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้  จากการ
ปฏิบัติการวิจัยระหว่าง
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และบุคคลท่ัวไปในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมี 
ผลการ ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า   
     1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ 
B1 ขึ้นไป 

 
 
 

ร้อยละ 
85 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 
 สาขาภาษาอังกฤษ 
 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ 

 ทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถ ทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า   
 อบรมพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษา 

● คณะกรรมการวิชาการ 
● ทุกสาขาวิชา 
● สาขาภาษาอังกฤษ 
● สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารนานาชาติ 

● รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

1.8 จ านวน Startup ท่ีเกิดจากการบ่ม
เพาะของมหาวิทยาลัย  

2  
ราย 

  คณะกรรมการวิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

● หลักสูตรพัฒนารายวิชา
หรือจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ 

 คณะกรรมการวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 



 

 
 

(22) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน กิจกรรม หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
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● การบ่มเพาะผู้ประกอบ 
การรุ่นใหม่ (Start up) 

1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี  

ร้อยละ  
80 

● คณะกรรมการวิชาการ 
● ทุกสาขาวิชา 

● ส ารวจการมีงานท า / 
การศึกษาต่อ/การประกอบ
อาชีพอิสระ  

 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥4.51 ● ทุกสาขาวิชา  ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เป้าประสงค์ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตรงกับความต้องการของท้องถ่ิน สามารถน าไปประยุกต์ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนแก่ท้องถิ่น   
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสร้างนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และ
โจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ  
60 

 ทุกสาขาวิชา 
 
 
 
 
  

 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ี
สร้างนวัตกรรมท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น และ
โจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

 คณะกรรมการวิจัย  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมท่ีเกิด
จากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

1  
โครงการ 

 คณะกรรมการวิจัย 1 โครงการ 
 

● โครงการวิจัยรับใช้สังคม
ท่ีเกิดจากความร่วมมือ
องค์กรภาคีเครือข่าย 

 คณะกรรมการจัดท าวารสาร 
 คณะกรรมการวิจัย 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

55 ผลงาน 
 

(อัตราส่วนจ านวนผลงาน : อาจารย์ประจ า) 
 พัฒนาชุมชน 4  ผลงาน 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 11 ผลงาน 
 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  2 ผลงาน 
 จิตวิทยา 7  ผลงาน 
 ภาษาไทยฯ  4   ผลงาน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการวิจัย 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (23) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
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 ภาษาอังกฤษ 4  ผลงาน 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ผลงาน 
 ศิลปะการแสดง 4 ผลงาน 
 ดนตรีสากล 4  ผลงาน 
 ทัศนศิลป์ 4  ผลงาน 
 สารสนเทศ 4  ผลงาน 
 นิติศาสตร์  5  ผลงาน 

2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า ท่ี
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR 
และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทิน ท่ีได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

5 บทความ 
 

  คณะกรรมการวิจัยฯ  
  ทุกสาขาวิชา 
 

 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในฐานข้อมูล TCI ISI 
SJR และ Scopus 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการวิจัย 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ 
พัฒนานวัตกรรม 
   2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ 
ท่ี มี ก าร  จดทะ เบี ยนจากห น่วยงาน          
ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  อ า ทิ  ก า ร จดสิ ท ธิ บั ต ร           
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
   2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงาน 
บริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ 
ผู้ รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดย 
สามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ 
ป ร ะ โ ย ช น์ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

 
 
2 

ชิ้นงาน 
 
 
1  

ผลงาน 
 

 

 
 
 คณะกรรมการวิจัย 
 ทุกสาขาวิชา 
 
 
 คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
 
 
 

● ส่งเสริมให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
ท่ีมีการ จดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตรอนุสทธิบัตร 
● ส่งเสริมใหอาจารย์ผลิต
ผลิต/สร้างนวัตกรรมหรือ
ผลงาน บริการวิชาการท่ี
สามารถสร้างคุณค่าแก่ 
ผู้รับบริการ ชุมชน และ
สังคม 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการวิจัย 
 คณะกรรมการบริการวิชาการ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ท่ีได้รับ
รางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ัง
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

1  
รางวัล 

 

● คณะกรรมการวิจัยฯ  ส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การวิจัยให้กับอาจารย์ หรือ
บุคลากร 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการวิจัย 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

เป้าประสงค์ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม  



 

 
 

(24) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
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3.2 จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการ
ตนเอง 

1 
ชุมชน 

  คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ 

 ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ  รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 
 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจิตส านึกท่ีดีและสามารถจัดการศิลปวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

2 
ผลงาน 

 

 คณะกรรมการท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
 ศิลปะการแสดง 1 ผลงาน 
 ทัศนศิลป์ 1 ผลงาน 
 ดุริยางคศิลป์ 1 ผลงาน 

 
 
 
 
 

 คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

4.2 จ านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากการบริหาร 
จัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่ 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

50,000 
บาท 

● ดุริยางคศิลป์ ● กิจกรรมแสดงดนตรี 
 

 คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
35 

● ทุกสาขาวิชา  จัดท าแผนอัตาก าลังและ
แผนพัฒนาบุคลากร 
 ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน 
 สนับสนุนให้บุคลากรท า
ผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน กิจกรรม หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
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5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศต่ออาจารย์ท้ังหมดท่ี
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

ร้อยละ  
15 

● ทุกสาขาวิชา  ส่งเสริมอาจารย์ท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ
ต่ออาจารย์ท้ังหมดท่ีส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญา
เอก 

 คณะกรรมการบุคลากรฯ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 ● ทุกสาขาวิชา  ส่งเสริม สนับสนุน
อาจารย์ประจ าสถาบันท่ี
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 คณะกรรมการบุคลากร  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เข้าสู่ ต าแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ การประเมิน 

ร้อยละ 
3 

● ส านักงานคณบดี  สนับสนุนให้บุคลากรท า
ผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 คณะกรรมการบุคลากร  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

5.9 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 
อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ  
5 

 ทุกสาขาวิชา 
 

 หลักสูตรมีผลการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 
สกอ. 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

5.11 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้น
ทะเบียน TQR (Thai Qualification 
Register)   

ร้อยละ 20 
3 หลักสูตร 

 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ
สื่อสาร 
 

 หลักสูตรที่ผ่านการขึ้น
ทะเบียน TQR 

 คณะกรรมการวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.12 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละ  
2 

 คณะกรรมการบริหารคณะ 
 ทุกสาขาวิชา 

 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 คณะกรรมการบริหารคณะ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

5.14 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(ระดับเอเชีย) 

อันดับท่ี 
<=195 

  คณะกรรมการบริหารคณะ  ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ  คณะกรรมการปรับปรุงอาคาร  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ



 

 
 

(26) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน กิจกรรม หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
2563 

 คณะกรรมการปรับปรุงอาคารสถานท่ีฯ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สถานท่ีฯ พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

5.15 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร  

> 4.51  คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 
 
 

 กิจกรรมส่งเสริมความ
ผูกพันบุคลากรต่อองค์กร 
 
 
   

 คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 
 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

5.17 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาท่ี
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหมด 

ร้อยละ 
4 

 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 
 
 

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  คณะกรรมการสื่อสารองค์กร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

5.18 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร้อยละ 
25 

 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 
 

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  คณะกรรมการสื่อสารองค์กร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27) 

ตัวชี้วัดของโครงการและผู้รับผิดชอบ ประจ างบประมาณ พ.ศ.2563  
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่สากลยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ให้เก่งและดี มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมพร้อมสู่สากล โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน 
(Social Engagement) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2563 

1.1 พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสตูร 
กระบวนการ   
จัดการเรียนรู้ที่มี
การเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive 
learning) 

1.1.1.1 ร้อยละ
ของหลักสูตรที่
จัดการเรียนรู้ เชิง
ผลิตภาพ 

ร้อยละ  
100 

● การพัฒนาหลักสูตรการเรียน
เพื่อปวงชน: หลักสูตรการ
ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ส าหรับ
ชุมชน 
● การพัฒนาหลักสูตรเน้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
Learning) และการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ด้านการจดัการ
เรียนรู้และการสอน PSF  
● การจัดท าเปดิการอบรม
หลักสตูรระยะสั้นส าหรับผู้เรียน
ทุกกลุ่มอาย ุ
● จัดท าแผนการเรยีนการสอน
รายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD 
● การผลิต E-book และ
ฐานข้อมูลเอกสารต ารางานวิจัย
ของคณาจารย ์
● การผลิตชุดการเรยีนรู้แบบ 
ABC ต้นแบบของทุกสาขาวิชา 
 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบแผ่นดิน  
งบอุดหนุน 16,400 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 9,600 บาท 
รวมท้ังสิ้น  26,000 บาท 

 



 

 
 

(28) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2563 

1.1.2 โครงการ
บริหารจดัการ 
งบประมาณ    
การด าเนินงาน
วิชาการ 

1.1.2.1.ร้อยละ
ของการเบิกใช้
งบประมาณ     
การด าเนินงาน
วิชาการ 

ร้อยละ  
100 

● ค่าตอบแทนและค่าเดินทาง
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิของนักศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ)  

 นิติศาสตร ์
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 533,750 บาท 
รวมท้ังสิ้น 533,750 บาท 
 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรยีน 
รู้เชิงผลติภาพ 
(Productive 
Learning) 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 
95 

 EICIP Camp. 
 ● ผลสัมฤทธิ์ทางศิลปะการ 
แสดงเพื่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
● ศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ 
● สัมมนาวิชาภาษาไทย 
● เตรียมความพร้อมก่อนเรียน
ด้านศิลปะการแสดง ประจ าปี
การศึกษา 2563 
● ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา อังกฤษ
เพื่อการน าเที่ยวในต่างประเทศ 
● การจัดซื้อวัสดุฝึกส าหรับการ
เรียนการสอน หลักสูตร
ศิลปกรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ 
● ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีตาร์ 
ห้องปฏิบัติการเครื่องเป่า และ 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 
 

 ทุกสาขาวิชา รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 590,778 บาท 
รวมท้ังสิ้น 590,778 บาท 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (29) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2563 

● เวิร์คชอปพัฒนาศักยภาพทาง
ดนตรี และเข้าแข่งขันประกวด
ดนตรี 
● ซ่อมดูแลอุปกรณ์เครื่องดนตรี 
● Workshop นักดนตรีสู่มืออาขีพ 
ครั้งที่ 3 และการแข่งขันดนตรี 
● งานสัมมนาพัฒนาชุมชนนิทัศน์ 
● ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
พึ่งตนเอง 
● การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
● การน าเสนอบทความวิชาการ
และผลการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
● ศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน และกิจกรรมส่งเสริม
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ 
● การส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อสร้างผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์
ให้เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑ ์กพอ.ก าหนด 
● การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ไทยร่วมสมัย MOCA 
 



 

 
 

(30) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2563 

● เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 (ทัศนศิลป์) 
● สนับสนุนการเผยแพร่ที่เกิดจาก
การเรียนรู้ชิงผลิตภาพ
(Productive learning) ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ  
●สนับสนุนการสร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษา เพื่อให้
ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

1.2.2  โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาท่ี
จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที ่21 

1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ  
80 

● การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ PDSA และเสริมสร้าง
ภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบด้านจิต
อาสาและการเรียนรู้ร่วมก้บ
ท้องถิ่น 
● การเรียนรู้แบบ volunteer 
service learning 
● ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
● เตรียมความพร้อมก่อนการ
ท างาน (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) 
● HUSO Sports Challenge 
2019 
● แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 654,041 บาท 
รวมท้ังสิ้น 654,041 บาท 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (31) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2563 

● การพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้
ตามวิถีพอเพียง 
● พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
● การเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสาร 
● การพัฒนาความรู้และทักษะที่
จ าเป็นของนักศึกษาภาษาไทย  
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสารใน
ศตวรรษที่ 21 
● ศึกษาดูงานในกระบวนการ
ยุติธรรม 
● การแสดงผลงานของนักศึกษา
ศิลปกรรม 
● เตรียมความพร้อมในการ ศึกษา
วิชากฎหมาย 
● พัฒนาคุณลักษณะนักจิตวิทยา
ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที ่21 
● ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ผ่านการศึกษาดูงาน 
● พัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่าน
คนต้นแบบ 
● เตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อน
การฝึกงาน 



 

 
 

(32) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2563 

● พัฒนานักศึกษาภาคพิเศษเพื่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
● The Career Preparation 
Training 
● Intensive English 
Preparation 
● การทบทวนความรู้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์และตามรอยศาสตร์
พระราชา 
● เตรียมความพร้อมของนักศักษา
รัฐประศาสนศาสตร์ก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
● เตรียมความพร้อมสอบภาค ก. 
● การพัฒนาทักษะการออกแบบ
และจัดท า Infographics เพื่อการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาต่อการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (33) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2563 

1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติผา่นการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวน 
การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชนต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ  
40 

● จัดกิจกรรมในรายวิชาให้กับ
นักศึกษาโดยน าเอาความรู้งาน
สร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรมไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
● โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูก
กล้วยสู่กลุ่มอาชีพของชุมชน บ้าน
ปลายคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ 3 
ต าบลบางโพธิ์เหนือ อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 

 ทุกสาขาวิชา รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 20,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 20,000 บาท 
 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรยีน 
รู้เชิงผลติภาพ 
(Productive 
Learning) 

1.2.4.โครงการ
บ่มเพาะให้
บัณฑิตมีทักษะ
เป็นผู้ประกอบ 
การรุ่นใหม่ 
(Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีการ
พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ 

ร้อยละ 
60 

● หลักสูตรพัฒนารายวิชาหรือจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
● การบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Start up) 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ  
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรูภ้าษา 
สากล 

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษา ทุกช้ันปี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา 

ร้อยละ  
80 

● จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาสากล  
● English Central 
● Productive English through 
English Drama Learning (ครั้งที่ 
1) 
● The 2nd CEFR Camp 
● จัดการทดสอบความสามารถ 
CEFR 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 79,230 บาท 
รวมท้ังสิ้น 79,230 บาท 
 



 

 
 

(34) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2563 

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพบณัฑิต 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือภายใน 
ประเทศที่มีการ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 
 

2 
เครือข่าย 

● การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรและการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาภายในประเทศ 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบแผ่นดิน  
งบรายจ่ายอื่น 53,640 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 16,360 บาท 
รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท 
 

1.4.2 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศที่มี 
การด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

1 
เครือข่าย 

● การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในต่างประเทศ 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบแผ่นดิน  
งบรายจ่ายอื่น 53,640 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 16,360 บาท 
รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (35) 

เป้าประสงค์ 2 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นตน้แบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรมเชิงบูรณาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อปญัหาในพ้ืนท่ีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2563 

2.1 จัดหา 
สนับสนุน
งบประมาณทุน
วิจัย  

2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ต่อป ี

2  
ล้านบาท 

● จัดหางบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก 

 คณะกรรมการวิจัย 
 ทุกสาขาวิชา 
25,000 บาท : 1 คน 

(อาจารย์ 80 คน) 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

 งบแผ่นดิน  
งบรายจ่ายอื่น 53,640 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 16,360 บาท 
รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท 

 
2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อสนับ 
สนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลด
ความเหลื่อมล้ า 
สร้างความมั่งคั่ง 
และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย
และงานสร้าง 
สรรค์เพื่อ
เสริมสร้าง     
ความเข้มแข็ง 
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น   
 
 
 
 
 

2.2.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสรมิ
การผลิตผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรคห์รือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 
80 

● ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
● อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย ผลิต
นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และ/
หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้จากการปฏิบัติการวิจัย 
และการท าวิจัยร่วมระหว่าง
เครือข่าย 
● พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ส่งเสริม สนับสนุนการไป
น าเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 คณะกรรมการวิจัย 
 
 
 
 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 
 

(36) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2563 

● ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในฐานข้อมูล TCI ISI 
SJR และ Scopus 
● ส่งเสริม สนับสนุนการให้
ความรู้ด้านการวิจัยให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย 
● คลีนิกวิจัย 
● อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนวิทยาศาสตร์ วิจัย 
นวัตกรรม แบบบูรณาการข้าม
ศาสตร์ของกลุ่มคณะ/กลุ่ม
สาขา 
● ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของสาขาวิชาและชุด
ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม
สาขา 

 2.2.3. โครงการ
จัดประชุม
วิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่าย  

2.2.3.1 จ านวน
ครั้งการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วม 
กับภาคีเครือ ข่าย
ต่อปีงบประมาณ 

1  
ครั้ง 

 การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ครั้งที่2 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบแผ่นดิน  
งบอุดหนุน 22,770 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 99,080 บาท 
รวมท้ังสิ้น 121,850 บาท 
 

 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (37) 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน  
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1  ระดับความส าเร็จของการส่งเสรมิผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวตักรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจดัท าแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยกุต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมรีะดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมรีะดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนส่งเสรมิผลงานวิจยัเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ระดับ 5 มีการจดทะเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวตักรรม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(38) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เป้าประสงค์ 3 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจรับใช้สังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 2563 

3.1 สร้าง
เครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติ  จาก
ภายในและ
ภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น 
และเสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ 
เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไข
ปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยัง่ยืน  

3.1.1.1 จ านวน
หมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วที่มีฐานข้อมูล
ต าบลในการคัดเลือก
ชุมชนส าคัญเพื่อใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

2 
หมู่บ้าน 

 

 สร้างเครือข่ายร่วมกับท้องถิ่น 
 ส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน 
 จัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
 รายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
 คัดเลือกหมู่บ้านที่ส าคัญเพื่อท า
กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ 
 จิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
และพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ด้วยการบริการวิชาการต่อ
ชุมชนท้องถิ่น 
 กิจกรรมสื่อนี้เพื่อน้อง 
 มัคคุเทศน์น้อยเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผัก 
ผลไม้โรงเรียนบ้านไร่สามสี ต าบล
บ้านไร่สามสี อ าดภอวังสมบรูณ์ 
จังหวัดสระแก้ว เพื่องานพันธกิจ
สัมพันธ ์
 

 คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ 
 ทุกสาขาวิชา 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

 งบแผ่นดิน  
งบอุดหนุน 38,061 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 79,942 บาท 
รวมท้ังสิ้น 118,003 บาท 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (39) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 2563 

3.1.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วม   
ที่บูรณาการภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย  

ระดับ     
5 

 การพัฒนาศักยภาพชุมชน
จัดการตนเองด้านสุขภาพร่วมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
 

 คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ 
 ทุกสาขาวิชา 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  

  ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3 มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4 มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาและที่มคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลกัฐานที่ชัดเจน และมีการจดัการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
 

 
 
  



 

 
 

(40) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มสีว่นได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจติส านึกท่ีดีและสามารถจัดการศลิปวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาจิตส านึกและความสามารถของบัณฑติและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทางด้านศลิปวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2563 

4.1 บริหาร
จัดการ งาน
ส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้ง
การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการ
บริหารจดัการ
งานส่งเสรมิ
ศาสนา ท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1.1.1 ผลการ       
ด าเนินงานตามระบบกล
ไกลศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

5 ข้อ 
 

● จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
● ประกวดผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ 
● สร้างผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม 
สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
● อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
ประเพณีลอยกระทง 
● มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น
ร่วมสมัย 2nd VRU Folk 
Contemporary Festival 
● พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ "ช่ออัญชันร้อย
ดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์" 
● สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
(ครั้งที ่2) : วิถีไทย วีถีทาง
สังคมศาสตร์ 
● พิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์
ไทย 
 

● คณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรม 

● ทุกสาขาวิชา 
 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษาฯ  

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 194,980 บาท 
รวมท้ังสิ้น 194,980 บาท 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (41) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2563 

● สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
ทอผ้าฝ้าย 
● Thai cultural preservation 
through Isan folktales 
activity. 
● วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
 ตัวชี้วัด  4.1.1.1 ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์การประเมิน 
1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธ ารงรักษา สืบสาน ศลิปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสรร้าง

คุณค่าใหม่ ตามจดุเน้นและอัตตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
2. จัดท าแผนด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน  
3. ก ากับติดตามใหม้ีการด าเนินงานตาแผนดา้นศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และประเมินความส าเรจ็ของตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย  
4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสบืสาน ถา่ยทอดประวตัิศาสตร์ ศลิปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการ

พัฒนาท้ังด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ  
5. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรอืแหล่งการเรียนรู่ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเปน็ฐานรากท่ีเข็มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ  
6. ทุกคณะจัดท าหลักสตูรหรือการจัดการเรยีนรู้แก่ผูเ้รียน ชุมชน สงัคม ในด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถสร้างโอกาส มลูค่าเพิ่ม โดยน าจดุเด่นของอัตตลักษณ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี มาสร้างคุณค่าใหม่หรือความได้เปรยีบเชิงแข่งขันให้กับประเทศบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากศลิปวัฒนธรรม สามารถ
ประยุกต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสอดรับกับสงัคมโลกสุมัยใหม่  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ      
1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 



 

 
 

(42) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เป้าประสงค์ 5 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มรีะบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคณะเป็นส านักงานดิจิทัล มีธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการ เพื่อให้คณะเป็นชุมชนวิชาการ และองค์กรสขุภาวะที่ดี  
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

5.1 ดึงดูด
บุคลากรที่มี
ความสามารถ        
ให้เข้าท างานใน
มหาวิทยาลยั     
พัฒนาขีด
สมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่องทัน
ต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

  5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็น
เลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ     
5 

● การพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนและ
ลูกจ้างช่ัวคราวสู่การบริการลูกคา้
ที่เป็นเลิศบริหารเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง 
●  การพัฒนาอาจารยส์ู่ความเป็น
อาจารย์ราชภัฏที่เป็นเลิศ 
● HUSO สรรสร้างความผาสุก
และผูกพัน 
● ค่าตอบแทนล่วงเวลาเสาร์-
อาทิตย์เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

● ส านักงาน
คณบด ี
● คณะกรรมการ
พัฒนาและบริหาร
บุคลากร 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

 งบแผ่นดิน  
งบอุดหนุน 46,816 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 578,300 บาท 
รวมท้ังสิ้น 625,116 บาท 
 

5.2 เสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาลและ  
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม 

5.2.3 โครงการ
พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

ระดับ 5 ● การจัดการความรู ้
● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ จากการปฏิบัติการวิจัย
ระหว่างอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
● การถอดบทเรยีนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาบัณฑิตใหส้ามารถสร้างและ
ผลิตผลงานเชิงผลติภาพ
productive)เพื่อชุมชนและสังคม 

● คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (43) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

● กิจกรรมถ่ายทอดผลการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 

5.3 พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  
● ระดับคณะ 

ระดับ 5 
 

  การจัดกิจกรรมสื่อสาร
การตลาดสร้างการรับรู้หลักสตูร/
คณะผ่านสื่อ Online 
 การตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
และระดับคณะ 
 การทบทวนและการวาง
แผนการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
และการปรับปรุงหลักสตูรอิง
สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู ้
 

● ส านักงาน
คณบด ี
● คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและการ
ประกันคณุภาพ 

 งบแผ่นดิน  
งบรายจ่ายอื่น 95,560 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 115,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 210,560 บาท 
 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

● กิจกรรมก ากับติดตาม           
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัและคณะ 
● การบริหารส านักงาน            
(วัสดุส านักงาน ครุภณัฑ์และวัสดุ
การศึกษา เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ) 
● ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานท่ี 

● ส านักงาน
คณบด ี
● คณะกรรมการ
ความเสีย่ง 
● คณะกรรม 
การบริหาร
ทรัพย์สิน อาคาร 
สถานท่ี 
● คณะกรรม 
การแผนกลยุทธ์

รองคณบดฝี่าย
บริหารและพันธ
กิจสัมพันธ์เพื่อ
สังคม 

 งบแผ่นดิน  
งบอุดหนุน 915,293 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 1,523,100 บาท 
งบครุภัณฑ์ 848,100 บาท 
รวมท้ังสิ้น 3,286,582 บาท 
 



 

 
 

(44) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

● การบริหารความเสี่ยง  
● การตรวจสอบภายใน 
● ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทางการเงิน 

 5.4.3 โครงการ
จัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
โดยมี   ส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดั
ประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

● การจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร์การจดั
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร ์
● การจัดประชุมคณาจารย์และ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
● การจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

● ส านักงานคณบดี  หัวหน้าส านัก 
งานคณบดี  

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 68,910 บาท 
รวมท้ังสิ้น 68,910 บาท 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (45) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลยัให้
เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวท่ีมสีนุทรี 
ยะการอนามยั 
สุขาภิบาลและ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
และมีความ
พร้อมด้านอาคาร
สถานท่ี 

5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวด 
ล้อมและบริหาร
จัดการมหา 
วิทยาลัยสเีขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสี
เขียว  

ระดับ 5 ● การขยาย ปรับปรุงพื้นที่การ
เรียนรู้และห้องเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Smart Classroom and 
Co-Working Space) 
● การจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ในห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้เชิงรุกและปรับปรุงห้องเรียน 
ห้องพัสดุ และห้องประชุม 
(Classroom & Meeting room) 
● ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการ
สอนทัศนศิลป์ 

● คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
คณะกรรมการ
บริหารทรัพย์สิน 
อาคารสถานท่ีฯ 

● รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 1,007,800 บาท 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 83,000 บาท 
ครุภณัฑ์ 685,100 บาท 
รวมท้ังสิ้น 250,000 บาท 
 

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semiresidential 
University 

5.6.1 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ิง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
พร้อมต่อการเป็น 
Semi 
residential 
University 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุน  
การเรยีนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สิ่งอ านวยความ
สะดวกและ
บริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยั 

>4.51 ● จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่ง
อ านวยความสะดวก และบริการขั้น
พื้นฐาน 
● พัฒนาระบบส านักงานดิจิตอล 

● ส านักงานคณบดี 
 

● หัวหน้าส านัก 
งานคณบด ี
 

 งบรายได ้
ครุภณัฑ์ 98,400 บาท 
งบด าเนินงาน 70,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 168,400 บาท 
 

 



 

 
 

(46) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
  ตัวชี้วัดที ่5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

 
ตัวชี้วัดที่ 5.2.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา  

ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจดัการความรู้  
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน  การประกันคุณภาพการศึกษา  
   ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
   เกณฑ์มาตรฐาน   

●  มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
●  มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะ  

   เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
●  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
●  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคระเพื่อพิจารณาน าผลการ 

   ประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าต่อเนื่อง 
●  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (47) 

  เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.2 ระดับความส าเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51 
 

 ตัวชี้วัดที่ 5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวทิยาลัยสีเขียว 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสเีขียว 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัสเีขียว มากกว่า 3.51  
 
 
 



 

 
 

(48) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

ไตรมาส
1   

ไตรมาส 
2  

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ผู้รับผิดชอบ  
ต.ค.-ธ.ค.

62 
ม.ค–มี.ค. 

63 
เม.ย.-มิ.ย

63 
ก.ค-ก.ย.

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑติโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning)  

-               

แผนงาน  การผลิตบัณฑติโดยกระบวนการจัดการเรยีนรู้เชิงผลติภาพ (Productive 
Learning) 

-               

ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ -               
งาน พัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร การจดัการเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) -               
   โครงการ 1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลกัสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning)  -               

        กิจกรรม 1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนเพื่อปวงชน: หลักสูตรการประเมินผลเพื่อการ
เรียนรู้ส าหรบัชมุชน 

-     
 

  เม.ย.-
มิ.ย.63 

  อ.ดร.ดรุณศักดิ์  

        กิจกรรม 2 การพัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรยีนรู้เชงิผลิตภาพ 
(Productive Learning) และการพฒันาสมรรถนะอาจารยด์้านการจดัการเรียนรู้และการสอน 
PSF 

16,400 9,600 26,000 พ.ย.62 
13,000 

 
เม.ย.63 
13,000 

  อ. ดร.หทัยรตัน์  
(2 ครั้ง) 

        กิจกรรม 3 จดัท าเปดิการอบรมหลักสูตรระยะสั้นส าหรับผู้เรยีนทุกกลุม่อายุ - 
  

ต.ค.-ธ.ค.
62 

ม.ค– 
มี.ค.63 

เม.ย.-
มิ.ย.63 

ก.ค-ก.ย.
63 

อ.ดร.หทัยรัตน์  

        กิจกรรม 4 จดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD - 
  

ต.ค.-ธ.ค.
62 

ม.ค– 
มี.ค.63 

เม.ย.-
มิ.ย.63 

ก.ค-ก.ย.
63 

อ.ดร.หทัยรัตน์  

        กิจกรรม 5 การผลิต E-book และฐานข้อมูลเอกสารต ารางานวิจัยของคณาจารย์ - 
  

ต.ค.-ธ.ค.
62 

ม.ค– 
มี.ค.63 

เม.ย.-
มิ.ย.63 

ก.ค-ก.ย.
63 

อ.ดร.หทัยรัตน์  

        กิจกรรม 6 การผลิตชุดการเรียนรู้แบบ ABC ต้นแบบของทุกสาขาวิชา - 
   

ม.ค.-63 
  

อ.ดร.หทัยรัตน์  
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (49) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

ไตรมาส
1   

ไตรมาส 
2  

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ผู้รับผิดชอบ  
ต.ค.-ธ.ค.

62 
ม.ค–มี.ค. 

63 
เม.ย.-มิ.ย

63 
ก.ค-ก.ย.

63 

งาน บริหารจัดการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ                 
   โครงการ 2. บริหารจดัการงบประมาณการด าเนินงานวชิาการ                 
       กิจกรรม 1. ค่าตอบแทนและค่าเดินทางส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิของนักศึกษาปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ภาคปกติ)  

- 533,750 533,750 77,325 154,650 53,375 248,400 ผศ..อัญชัญ  

งาน ส่งเสรมิการเรยีนรู้เชิงผลติภาพ  (Productive Learning)                 
โครงการ 3. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)                 
         กิจกรรม 1. EICIP Camp. - 186,555 186,555 

  
เม.ย.-
พ.ค.63 

 
อ.ฤทัย  

         กิจกรรม 2. ผลสัมฤทธิ์ทางศิลปะการแสดงเพื่อการเรยีนรู้เชงิผลิตภาพ - 10,000 10,000 
 

ก.พ.-มี.ค.
63 

  
อ.ณัฏฐ์พัฒน์  

        กิจกรรม 3. ศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ - 8,080 8,080   ก.พ.-มี.ค.
63 

    อ. ดร.มนัส สายเสมา 

        กิจกรรม 4. สมัมนาวชิาภาษาไทย - 10,350 10,350   ก.พ.-มี.ค.
63 

    ผศ.พรศิริ  

        กิจกรรม 5. เตรียมความพร้อมก่อนเรียนด้านศิลปะการแสดง ประจ าปีการศึกษา 2563 - - -     พ.ค.-63   อ.พัชรินทร์  

        กิจกรรม 6. ฝึกปฏิบตัิการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเที่ยวในต่างประเทศ - 68,330 68,330     เม.ย.-มิ.ย.
63 

  อ.นฤมล  

        กิจกรรม 7. การจัดซื้อวัสดุฝึกส าหรับการเรียนการสอน หลักสตูรศิลปกรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ 

- 48,715 48,715 พ.ย.-ธ.ค.
62 

      อ.ปิยังกูร  

       กิจกรรม 8. โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการกตีาร์ ห้องปฏบิัติการเครือ่งเป่า และ 
ห้องปฏิบตัิการดนตรีไทย 

- 20,440 20,440 พ.ย.-62       อ.วรนาฏ  
ผศ.มณเฑียร  

        กิจกรรม 9. โครงการเวิร์คชอปพัฒนาศักยภาพทางดนตรี และเข้าแขง่ขันประกวดดนตรี - 12,240 12,240 ร้อยละ 
30 

3,600 

ร้อยละ 
30 

3,600 

ร้อยละ 
30 

3,600 

ร้อยละ 
10 

1,440 

อ.วรนาฏ  
ผศ.มณเฑียร  



 

 
 

(50) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

ไตรมาส
1   

ไตรมาส 
2  

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ผู้รับผิดชอบ  
ต.ค.-ธ.ค.

62 
ม.ค–มี.ค. 

63 
เม.ย.-มิ.ย

63 
ก.ค-ก.ย.

63 

        กิจกรรม 10. โครงการซ่อมดูแลอุปกรณ์เครื่องดนตร ี - 10,000 10,000 พ.ย.62       อ.กิตติณัฐ  
อ.วิเชียร  

        กิจกรรม 11. โครงการWorkshop นักดนตรีสู่มืออาขีพ ครั้งที ่3 และการแขง่ขันดนตร ี - 40,000 40,000 ธ.ค.-62       อ.กิตติณัฐ  
อ.วิเชียร  

        กิจกรรม 12. กิจกรรมงานสัมมนาพัฒนาชุมชนนิทัศน์ - 5,250 5,250   มี.ค.-63 เม.ย.-63 
5,250 

  อ.ดร.ชนินทร  

        กิจกรรม 13. ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง  - 19,708 19,708 พ.ย.62 
9,854 

มี.ค.63 
9,854 

    ผศ.จิระศักดิ์  
(2 ครั้ง) 

        กิจกรรม 14. การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน - 12,000 12,000 ธ.ค.-62       อ.ศิริขวัญ 
       กิจกรรม 15. กิจกรรมการน าเสนอบทความวิชาการและผลการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ - 60,500 60,500 ต.ค.-62       อ.ดร.ดาวราย  

      กิจกรรม 16. กิจกรรมศึกษาดงูานหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมกจิกรรมทางวชิาการ 

- 50,000 50,000   ร้อยละ 
50 

25,000 

ร้อยละ 
50 

25,000 

  อ.ปิยะ ก. 

      กิจกรรม 17. การส่งเสริมสนับสนนุศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
หรืองานสร้างสรรค์ให้เผยแพร่ระดบัชาติหรือนานาชาตติามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

- 20,000 20,000 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
10 

อ. ดร.หทัยรตัน์  

      กิจกรรม 18. กิจกรรมการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA - 8,610 8,610 พ.ย.-62       อ.ชยันต์  

      กิจกรรม 19. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - - -     พ.ค.-มิ.ย.
63 

  อ.เดือนฉายผู้ชนะ  

งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเปน็ต่อการด าเนินชีวติในศตวรรษที่ 21 - 
  

          
 โครงการ 4. พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  - 

  
          

     กิจกรรม 1. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสรมิสร้างภาวะผู้น า
นักศึกษาต้นแบบด้านจิตอาสาและการเรียนรู้ร่วมก้บท้องถิ่น 

- 35,800 35,800 พ.ย.-ธ.ค.
62 

      อ. ดร.ดาวราย  

     กิจกรรม 2. การเรียนรู้แบบ volunteer service learning - - - ต.ค.-ธ.ค.
62 

ม.ค– 
มี.ค.63 

เม.ย.-
มิ.ย.63 

ก.ค-ก.ย.
63 

อ.ฤทัย   



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (51) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

ไตรมาส
1   

ไตรมาส 
2  

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ผู้รับผิดชอบ  
ต.ค.-ธ.ค.

62 
ม.ค–มี.ค. 

63 
เม.ย.-มิ.ย

63 
ก.ค-ก.ย.

63 

     กิจกรรม 3. ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 12,000 12,000 
  

มิ.ย.-63 
 

อ.ธีระศักดิ์  
     กิจกรรม 4. เตรียมความพร้อมก่อนการท างาน (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) - 32,000 32,000 

  
เม.ย.-
พ.ค.63 

 
อ.ดร.สมทรง   

     กิจกรรม 5. HUSO Sports Challenge 2019 - 66,000 66,000 
 

มี.ค.63 
42,000 

มิ.ย.63 
12,000 

ก.ค.63 
12,000 

อ.ดร.สมทรง   
(3 ครั้ง) 

     กิจกรรม 6. แสดงความยินดีกบับณัฑิตใหม ่ - 40,000 40,000     เม.ย.-63   อ.ฤทัย  
     กิจกรรม 7. การพัฒนานักศึกษาสูก่ารเรียนรู้ตามวิถีพอเพียง - 34,560 34,560   ม.ค.-63     อ.ปิยะ ส. 
     กิจกรรม 8. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - 12,480 12,480       ก.ค.-63 อ.ชัชพันธุ์   
     กิจกรรม 9. กิจกรรม การเตรียมความพร้อมส าหรบันักศึกษา สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสาร 

- 706 706     พ.ค.-63   อ.สิริวิทย์  

     กิจกรรม 10. กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นของนักศึกษาภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

- 14,520 14,520   ม.ค.-63     อ.พิชญาณี  

     กิจกรรม 11 โครงการศึกษาดูงานในกระบวนการยุตธิรรม - 113,010 113,010 ธ.ค.-62       ผศ.ธีระญา  

     กิจกรรม 12. โครงการเตรยีมความพร้อมในการศึกษาวิชากฎหมาย - 31,850 31,850       ก.ค.-63 อ.ศุภกร  
อ.ธรรมรส  

      กิจกรรม 13. กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษาศิลปกรรม - 31,250 31,250   มี.ค.-63     อ.ปิยังกูร  
      กิจกรรม 14. พัฒนาคุณลักษณะนักจิตวิทยาที่พึงประสงค์ในศตวรรษที ่21 - 35,568 35,568       ก.ค.-ส.ค.

63 
อ.ดร.วิภาพร   

      กิจกรรม 15. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการศึกษาดงูาน  - 36,502 36,502 พ.ย.-ธ.ค.
62 

14,514 

ม.ค.-63 
21,988 

    อ.ธีระศักดิ์  
(5 ครั้ง) 

     กิจกรรม 16. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านคนต้นแบบ - 3,000 3,000 ธ.ค.62 
1,500 

ม.ค.63 
1,500 

    อ.สมรรถพงศ์  
(2 ครั้ง) 

    กิจกรรม 17. กิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนการฝึกงาน - 43,010 43,010       ส.ค.-63 อ.ศศิพร  



 

 
 

(52) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

ไตรมาส
1   

ไตรมาส 
2  

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ผู้รับผิดชอบ  
ต.ค.-ธ.ค.

62 
ม.ค–มี.ค. 

63 
เม.ย.-มิ.ย

63 
ก.ค-ก.ย.

63 

    กิจกรรม 18. พัฒนานักศึกษาภาคพิเศษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - 12,240 12,240   ก.พ.-มี.ค.
63 

    อ.ศิริวรรณ  
(4 ครั้ง) 

    กิจกรรม 19. The Career Preparation Training - 8,445 8,445 ธ.ค.62 
8,445 

  ส.ค.-63   อ.สุธิดา  
(2 ครั้ง) 

    กิจกรรม 20. Intensive English Preparation - 2,800 2,800     มิ.ย.-63   อ.สุคนธา  
    กิจกรรม 21. การทบทวนความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และ
ตามรอยศาสตร์พระราชา 

- 58,700 58,700 ต.ค.62 
32,076 

    ก.ค.63 
26,625 

อ.จารุณี  
(2 ครั้ง) 

    กิจกรรม 22. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศักษารัฐประศาสนศาสตร์ก่อนการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ 

- 14,600 14,600 ต.ค.-ธ.ค.
62 

      อ.ดร.รัฐชาติ  

    กิจกรรม 23. โครงการเตรียมความพร้อมสอบภาค ก. - 15,000 15,000     มิ.ย.-63   อ.ดร.ชนินทร์   
    กิจกรรม 24. การพัฒนาทักษะการออกแบบและจดัท า Infographics เพื่อการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที ่21  

- - - พ.ย.-62   มิ.ย.-63   อ. ดร.หทัยรตัน์  
(2 ครั้ง) 

งาน พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบตัิผ่านการท างานร่วมกบัชุมชน                 

โครงการ 5. พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบตัิผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
  

-           

      กิจกรรม 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยสู่กลุ่มอาชีพของชุมชน บ้านปลายคลอง
บางโพธิ์เหนือ หมู3่ ต าบลบางโพธิ์เหนือ อ าเภอสามโคก จังหวดัปทุมธานี 

- 20,000 20,000 ต.ค.-ธ.ค.
62 

10,000 

ม.ค.-ก.พ.
63 

10,000 

    อ.วุฒิชัย  
(4 ครั้ง) 

งาน บ่มเพาะใหบ้ัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
   

          
โครงการ 6. บม่เพาะใหบ้ัณฑติมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่(Startup) 

   
          

     กิจกรรม 1. การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
(Start Up) 

- - - ต.ค.-ธ.ค.
62 

ม.ค.-ก.พ.
63 

    อ. ดร.หทัยรตัน์  

งาน พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ภาษาสากล                 
โครงการ 7. พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ภาษาสากล                  



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (53) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

ไตรมาส
1   

ไตรมาส 
2  

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ผู้รับผิดชอบ  
ต.ค.-ธ.ค.

62 
ม.ค–มี.ค. 

63 
เม.ย.-มิ.ย

63 
ก.ค-ก.ย.

63 

    กิจกรรม 1. English Central - 34,375 34,375 พ.ย.-ธ.ค.
62 

      อ.ศิวนนท์  

    กิจกรรม 2. Productive English through English Drama Learning - 16,000 16,000   ม.ค.-63     อ.บุษบา  
    กิจกรรม 3. The 2nd CEFR Camp - 28,855 28,855   มี.ย.-63     อ.รุ่งอรุณ  

รวมงบประมาณแผนงาน 1 16,400 1,887,399 1,903,799           
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจยัและนวตักรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น                 
แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปญัหาของท้องถิ่น                 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                 
งาน ส่งเสรมิงานวิจัยและงานสร้างสรรค์                 
โครงการ 1. ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น   

- 
   

        

     กิจกรรม 1. คลีนิกวิจัย - - - พ.ย.-ธ.ค.
62 

ม.ค.-มี.ค.
63 

เม.ย.-มิ.ย.
63 

ก.ค.-ส.ค.
63 

อ. ดร.ดรุณศักดิ ์ 

     กิจกรรม 2. อบรมเชิงปฏบิัติการจดัท าแผนวิทยาศาสตร์ วิจยั นวัตกรรม แบบบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ของกลุม่คณะ/กลุ่มสาขา   

- - -   ม.ค.-มี.ค.
63 

เม.ย.-มิ.ย.
63 

ก.ค.-ส.ค.
63 

อ. ดร.ดรุณศักดิ ์ 

     กิจกรรม 3. ประชุมเชิงปฏบิัติการจัดท าแผนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสาขาวชิา
และชดุข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุม่สาขา 

- - -   ม.ค.-มี.ค.
63 

เม.ย.-มิ.ย.
63 

ก.ค.-ส.ค.
63 

อ. ดร.ดรุณศักดิ ์ 

งาน จัดประชมุวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาติ                 
โครงการ 2. จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติรว่มกับภาคีเครือข่าย                  
    กิจกรรม 1. การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 

22,770 99,080 121,850     เม.ย.-63   อ.ดร.หทัยรัตน์  

รวมงบประมาณแผนงาน 2 22,770 99,080 121,850           
         
         



 

 
 

(54) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

ไตรมาส
1   

ไตรมาส 
2  

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ผู้รับผิดชอบ  
ต.ค.-ธ.ค.

62 
ม.ค–มี.ค. 

63 
เม.ย.-มิ.ย

63 
ก.ค-ก.ย.

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

                

แผนงาน  พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์                  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                 
งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิแกไ้ขปัญหาชมุชนท้องถิ่น                 
โครงการ 1. สรา้งเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยัง่ยืน  

-               

       กิจกรรม 1. จิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรยีนและพัฒนาทักษะดา้นสารสนเทศศาสตร์ด้วย
การบริการวชิาการต่อชมุชนท้องถิ่น 

- 14,960 14,960 ต.ค.-พ.ย.
62 

      ผศ.เอก  

      กิจกรรม 2. กิจกรรมสื่อน้ีเพื่อน้อง - 9,982 9,982 พ.ย.-ธ.ค.
62 

      อ. นารีนาถ  

      กิจกรรม 3. มัคคุเทศน์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยววิถชีุมชนและวัฒนธรรม  27,561 21,600 49,161   ม.ค.-ก.พ
..63 

    อ.นารีนาถ  

     กิจกรรม 4. ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผัก ผลไม้โรงเรียนบา้นไร่สามส ีต าบลบ้านไร่สามสี 
อ าเภอวังสมบรูณ์ จงัหวัดสระแก้ว 

10,500 33,400 43,900 10,500 12,800 16,600 4,000 อ. ดร.กฤตยชญ์  

รวมงบประมาณแผนงาน 3 38,061 79,942 118,003           

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม รณรงค์ สรา้งจติส านึกทางวัฒนธรรมและ
การเรียนรู้ตา่งวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปตอ่ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

                

แผนงาน  การสง่เสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจติส านึก                 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                 
งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม                 
   โครงการ 1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- 
  

          



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (55) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

ไตรมาส
1   

ไตรมาส 
2  

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ผู้รับผิดชอบ  
ต.ค.-ธ.ค.

62 
ม.ค–มี.ค. 

63 
เม.ย.-มิ.ย

63 
ก.ค-ก.ย.

63 

     กิจกรรม 1. อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง - 5,000 5,000 พ.ย.-62       อ.ฤทัย 
    กิจกรรม 2. มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 2nd VRU Folk Contemporary 
Festival 

- 100,000 100,000 พ.ย.-62       อ.ฤทัย 

    กิจกรรม 3 พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ "ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้
คร"ู 

- 46,000 46,000       ก.ค.-63 อ.ดร.สมทรง  

     กิจกรรม 4. สบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย(ครั้งที่ 2) : วิถีไทย วีถีทางสังคมศาสตร์  - 3,000 3,000 พ.ย.62       อ.วรรณลดา  
    กิจกรรม 5. พิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย - - -       ก.ค.-63 อ.นัฏภรณ์  
    กิจกรรม 6. โครงการสืบสานภูมปิญัญาท้องถิ่นการทอผ้าฝ้าย  - 8,000 8,000 พ.ย.-62       อ.ศิริขวัญ  
    กิจกรรม 7. Thai cultural preservation through Isan folktales activity. - 8,380 8,380 พ.ย.62 

2,500 
    ก.ค.63 

5,880 
อ.บุษบา  
(2 ครั้ง) 

    กิจกรรม 8 วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี - 24,600 24,600       ส.ค.-63 ผศ.ธนาวุฒิ  

รวมงบประมาณแผนงาน 4 - 194,980 194,980           
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล                 

แผนงาน  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ                 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                 
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ                 
   โครงการ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ - 

 
            

     กิจกรรม 1. การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและลูกจ้างชัว่คราวสู่การบริการ
ลูกค้าที่เป็นเลิศ 

- 20,000 20,000 พ.ย.62 
10,000 

  เม.ย.63 
10,000 

  อ.วิไลลักษณ์  
(2 ครั้ง) 

    กิจกรรม 2. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์ราชภฏัที่เป็นเลิศ 40,000 - 40,000 ต.ค.-ธ.ค.
62 

14,250 

ม.ค.-63 
14,250 

เม.ย.-มิ.ย.
63 

11,500 

  อ.ดวงพร  
(5 ครั้ง) 



 

 
 

(56) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

ไตรมาส
1   

ไตรมาส 
2  

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ผู้รับผิดชอบ  
ต.ค.-ธ.ค.

62 
ม.ค–มี.ค. 

63 
เม.ย.-มิ.ย

63 
ก.ค-ก.ย.

63 

    กิจกรรม 3.HUSO สรรสรา้งความผาสุกและผูกพัน  6,816 - 6,816     พ.ค.-มิ.ย.
63 

  อ.ดร.ชนินทร์  

    กิจกรรม 4. ค่าตอบแทนล่วงเวลาเสาร์-อาทติย์เจา้หน้าที่ส านักงาน - 558,300 558,300 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
10 

หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี

งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู ้                 
   โครงการ 2  โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา                 
     กิจกรรม 1  การถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงสรา้งสรรค์ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้
สามารถสรา้งและผลิตผลงานเชงิผลิตภาพ (productive) เพื่อชุมชนและสงัคม 

- - -   ม.ค.-มี.ค.
63 

เม.ย.-มิ.ย.
63 

  อ.ศิริวรรณ  

    กิจกรรม 2 กิจกรรมถ่ายทอดผลการจัดการเรยีนรู้เชิงผลติภาพ - - -       ก.ค.-63 อ.ศุภกร  
งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ                 
   โครงการ 3  การจดัการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ                 
      กิจกรรม 1. การจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดสรา้งการรบัรู้หลักสตูร/คณะผ่านสื่อ Online 21,260 20,500 41,760 ร้อยละ 

50 
20,880 

ร้อยละ 
50 

20,880 

    อ.นริศรา  

     กิจกรรม 2. กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร และระดบั
คณะ 

39,300 94,500 133,800     มิ.ย.63 
108,800 

ก.ค.63 
25,000 

อ.ดร.หทัยรัตน์  

     กิจกรรม 3. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2562 และการปรบัปรุงหลกัสูตรอิงสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

35,000 - 35,000 ต.ค.-62       อ.ดร.หทัยรัตน์  

งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน                 
   โครงการ 3 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน                 
      กิจกรรม 1. ทบทวนแผนกลยุทธแ์ละจัดท าแผนปฏบิัติการคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

474,900 - 474,900     พ.ค.-มิ.ย.
63 

  อ.ดร.ดรุณศักดิ์  

      กิจกรรม 2 บริหารจัดการส านักงาน 440,393 2,371,289 2,811,682 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
10 

นางวิไลลักษณ์  

งาน จัดประชมุเพื่อพัฒนาระบบบริหาร                 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (57) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

ไตรมาส
1   

ไตรมาส 
2  

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ผู้รับผิดชอบ  
ต.ค.-ธ.ค.

62 
ม.ค–มี.ค. 

63 
เม.ย.-มิ.ย

63 
ก.ค-ก.ย.

63 

โครงการ 4 จดัประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน         
     กิจกรรม 1. .กิจกรรมประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะมนุษยศาสตร์ - 24,000 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 นางวิไลลักษณ์  
    กิจกรรม 2. กิจกรรมประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 18,000 18,000 ต.ค.62 

9,000 
  มิ.ย.63 

9,000 
  นางอรนุช  

    กิจกรรม 3.การจัดประชมุคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

- 26,910 26,910     พ.ค.63 
13,455 

ส.ค.63 
13,455 

นางวิไลลักษณ์  

งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัสีเขียว                 
   โครงการ 5 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสเีขียว                 
     กิจกรรม 1. การขยาย ปรบัปรุงพืน้ที่การเรียนรู้และห้องเรียนที่ยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Smart Classroom and Co-Working Space) 

- 768,100 768,100 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
10 

อ.ดร.ดรุณศักดิ์   

     กิจกรรม 2. การจดัหาโสตทัศนูปกรณ์และครุภณัฑ์ในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เชิงรุก
และปรบัปรุงห้องเรียน ห้องพัสดุ และห้องประชุม (Classroom & Meeting room) 

- 811,000 811,000 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
10 

อ.ดร.ดรุณศักดิ์   

     กิจกรรม 3. .ปรบัปรุงห้องปฏิบตัิการเรียนการสอนทัศนศิลป์ - 196,800 196,800 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
10 

นางวิไลลักษณ์  

งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
   โครงการ 6 การพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
     กิจกรรม 1. ระบบส านักงานดิจติอล - 168,400 168,400 ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 

10 
นางวิไลลักษณ์  

รวมงบประมาณแผนงาน 1,057,669 5,077,799 6,135,468           
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน 1,134,900 7,339,200 8,474,100           

 
 
 



 

 
 

(58) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สรุปเป้าหมายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดโครงการ ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ปี 2563 
1. เป้าหมายของตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ (5 เป้าประสงค์ 28 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพกับการพัฒนาประเทศ  
   ตัวช้ีวัดที ่1.1.จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนา หรือปรบัปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ท้องถิ่น 

1.1.1  หลักสูตรระยะสั้น 
1.1.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา 

 
1 หลักสูตร 
1 หลักสูตร 

   ตัวช้ีวัดที ่1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
    1.2.1 ผลงานท่ีไดร้ับรางวัล หรอืการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
    1.2.2 ผลงานท่ีไดร้ับการอ้างองิ หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
    1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

 
4 ผลงาน 
4 ผลงาน 
30 ผลงาน 

   ตัวช้ีวัดที ่1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนา และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
1.3.1  ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
ร้อยละ 40 
ร้อยละ 80 

   ตัวช้ีวัดที ่1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการเผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 40 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.6 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรยีนรู้เชิงผลติภาพ   1 เรื่อง 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 

1.7.1  ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 85 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.8 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบม่เพาะของมหาวิทยาลัย  2 ราย 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 80 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่บัณฑิตตามกรอบคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ≥4.51 
เป้าประสงค์ท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ  
   ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกบั  การพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแกไ้ข
ปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 60 

   ตัวช้ีวัดที ่2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 1 โครงการ 
   ตัวช้ีวัดที ่2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 55 ผลงาน 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (59) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
   ตัวช้ีวัดที่ 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้มูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทินที่ได้รับการอ้างอิง       
ณ ปัจจุบัน) 

5 บทความ 

   ตัวช้ีวัด 2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
   2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการ จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาท ิการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
   2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดย สามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ ประโยชน์
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

 
   2 ช้ินงาน 
   1 ผลงาน 

   ตัวช้ีวัดที ่2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 1 รางวัล 
เป้าประสงค์ท่ี 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
   ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจดัการตนเอง  1 ชุมชน 
เป้าประสงค์ท่ี 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกทีดี่ต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม  
   ตัวช้ีวัดที ่4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ ์ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 1 ผลงาน 
เป้าประสงค์ที ่5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
   ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 35 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการรับรองคณุวุฒิจาก ก.พ.  ร้อยละ 15 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มีคณุสมบัตเิข้าเกณฑ์ การประเมิน ร้อยละ 3 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.9 ร้อยละของหลักสตูรที่มผีลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรตามเกณฑ์ สกอ.อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 5 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.11 ร้อยละหลักสตูรที่ผ่านการขึ้นทะเบยีน TQR (Thai Qualification Register)   2 หลักสูตร 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.14 ผลการจดัอันดับมหาวิทยาลยัสีเขยีว (ระดับเอเชีย) อันดับที ่<=195 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.15 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  > 4.51 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.17 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเทียบกับมหาวิทยาลยัราชภัฏทั้งหมด ร้อยละ 2 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.18 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อยละ 20 

 
 
 



 

 
 

(60) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. เป้าหมายของตัวชี้วัดของโครงการ (5 ยุทธศาสตร์ 21 โครงการ 23 ตัวชี้วัด) 
ที ่ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เก่งและดี มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมพร้อมสู่สากล โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) และความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน (Social Engagement) 

1 โครงการที ่1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
     ตัวช้ีวัดที ่1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ ร้อยละ 100 
2 โครงการที ่1.1.2 บริหารจัดการ งบประมาณการด าเนินงานวิชาการ  
     ตัวช้ีวัดที ่1.1.2.1 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการด าเนินงานวิชาการ ร้อยละ 100 
3 โครงการที ่1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
    ตัวช้ีวัดที ่1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ร้อยละ 95 
4 โครงการที ่1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที ่21  
    ตัวช้ีวัดที ่1.2.2.1 ร้อยละของนักศกึษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที ่21 ร้อยละ 80 
5 โครงการที ่1.2.3 พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน  
    ตัวช้ีวัดที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด 
ร้อยละ 40 

6 โครงการที ่1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)  
    ตัวช้ีวัดที ่1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
 โครงการที ่1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล ร้อยละ 80 
    ตัวช้ีวัดที ่1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา ร้อยละ 80 
7 โครงการที ่1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ  

    ตัวช้ีวัดที ่1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 2 เครือข่าย 
8 โครงการที ่1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ  

    ตัวช้ีวัดที ่1.4.2.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศที่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 1 เครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

9 โครงการที ่2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย  
    ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1.1 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อป ี 2 ล้านบาท 

10 โครงการที ่2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (61) 

ที ่ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
    ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสรมิการผลติผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์

หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ร้อยละ 80 

11 โครงการที ่2.2.3. โครงการจัดประชุมวชิาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย   
    ตัวช้ีวัดที่ 2.2.3.1 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 1 ครั้ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายถอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
12 โครงการที ่3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
   ตัวช้ีวัดที ่3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 2 หมู่บ้าน 

   ตัวช้ีวัดที ่3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษา
และแก้ไขปญัหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลยั  

ระดับ 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาจิตส านกึและความสามารถของบัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
13 โครงการที ่4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

    ตัวช้ีวัดที ่4.1.1.1 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5 ข้อ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคณะเป็นส านักงานดิจิทัล มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพ่ือให้คณะเป็นชุมชนวิชาการ และองค์กรสุขภาวะที่ดี 
14 โครงการที่ 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ  
    ตัวช้ีวัดที ่5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 

15  โครงการที่ 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
     ตัวช้ีวัดที ่5.2.3.1 ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา ระดับ 5 

16 โครงการที่ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ  
    ตัวช้ีวัดที ่5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ 5 

17 โครงการที่ 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน  
    ตัวช้ีวัดที ่5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 90 

18 โครงการที่ 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยม ี  ส่วนร่วมของทุกภาคสว่น  
    ตัวช้ีวัดที ่5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม ร้อยละ 100 

19 โครงการที่ 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  
    ตัวช้ีวัดที ่5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสเีขียว  ระดับ 5 
   



 

 
 

(62) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที ่ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
20 โครงการที่ 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษาการวิจัย การบริการวิชาการ  
    ตัวช้ีวัดที ่5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกและ

บริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย 
>4.51 

21 โครงการที่ 5.6.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University  
    ตัวช้ีวัดที ่5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการพัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมตอ่การเป็น Semi 

residential University 
มากกว่า 4.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (63) 

ภาคผนวก ก 
นิยามค าศัพท์ ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

 
นิยามศัพท์ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติ 
 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

นิยามศัพท ์
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึงผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัด

นิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
โดยมีกระบวนการพิจารณาตัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ท่ีมีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมี
การน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ต้องมีคณะกรรมการจากภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
3. ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์

ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
 ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุม 

โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เช่ียวชาญในสาขานั้นๆ 
1. ระดับชาต ิหมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความท่ีมาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

 
 
 



 

 
 

(64) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการเผยแพรร่ะดับนานาชาติในปีงบประมาณนั้นๆ 
X 100 

ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท้ังหมดในปีงบประมาณนั้นๆ 

 
ตัวชี้วัด 1.3 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

นิยามศัพท์  
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานความส าเร็จ

ปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  
 การนับแนวปฏิบัติทีด่ีไม่นับซ้ ากับปีท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของนักศกึษาชั้นปสีุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 
 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป 
 ระดับบณัฑติศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2  ขึ้นไป 

นิยามศัพท ์
 นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 ของทุกคณะ วิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 5 ของคณะครุ

ศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  นักศึกษาระดับบัณฑิตก าลังศึกษาช้ันปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  
ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 
Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเขา้ใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงไดส้ามารถแสดงความคิดเห็นความรูส้ึกของตนได้อย่าง

เป็นธรรมชาติ โดยไมต่้องหยุดคดิหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสงัคมการท างาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขยีนข้อความที่ซับซ้อนไดอ้ย่างชัดเจนและถูกต้อง
ตามโครงสรา้งไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อยา่งถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย 
ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (65) 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งจะอ่านและท าความ

เข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญขอข้อความทั่วๆไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ 

สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 
Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การ

ท างาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้   
A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน 

รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน 
ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที เป็นภาษาสากล (The Common European Framework of Reference 

for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 



 

 
 

(66) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 

X 100 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมด 

  
ตัวชี้วัดที่ 1.5 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวทิยาลัย 

นิยามศัพท ์
Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจทีต่ั้งเพื่อค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการท าธุรกิจที่ยังไม่มีใครท ามาก่อน  
 

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
นิยามศัพท ์
ผลการส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่มงีานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (67) 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 100 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมดที่จบการศึกษา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา  

นิยามศัพท ์
สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ จบการศึกษาในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 ที่สามารถสอบข้าราชการบรรจุครูได้รับ

ราชการครู หรือได้รับขึ้นทะเบียนส ารองเพื่อเรียกเพื่อบรรจุเข้ารับราชาการ หรือ ได้ท างานเป็นครูในสถานศึกษาเอกชน 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนบัณฑติครูที่สอบบรรจคุรไูด้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา 
X 100 

จ านวนบัณฑติครูทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น 

นิยามศัพท ์
การท างานในท้องถิ่น หมายถึง การท างานในภูมิล าเนาตามทะเบยีนบ้าน หรือการท างานในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้วเกิด 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนบัณฑติครูที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น 
X 100 

จ านวนบัณฑติครูทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

นิยามศัพท์  
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) อยู่ในระดับดี หมายถึง  ระดับผลคะแนน O-NET แตละกลมุสาระ 

  ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ ากวารอยละ 50 และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
ระดับ 2 พอใช หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน ต่ ากวารอยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 3 ด ีหมายถึง คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน สูงกวารอยละ 50 แตต่ ากวาคะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 
ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีนสูงกวารอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 



 

 
 

(68) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

หรือ ปัญหาระดับประเทศ 
นิยามศัพท ์
 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบยีบวิธีการวิจัยทีเ่หมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศลิปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวตักรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ 

ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคณุประโยชน์ท่ีเป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศลิปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศลิป ์(visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจติกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศลิป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศลิป์ (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวนีิพนธ์รูปแบบต่างๆ   

 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกดิจาการใช้ความรู่และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่มเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 
1) นวัตกรรมด้านผลิภณัฑ์ (product innovation)  
2) นวัตกรรมด้านบริการ(service innovation)  
3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลติ (business process)  
4) รูปแบบธุรกิจใหม่(business model innovation)  

 ผลการด าเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยนับรวมงานท่ีอาจารย์กับนักศึกษาท าร่วมกัน 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การ
พัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ X 100 

จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรม ทั้งหมด 
 

ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
นิยามศัพท ์
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (69) 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจาก
ต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
นิยามศัพท ์
 นับผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน  

 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มี ช่ือปรากฎอยู่ ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand , Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมกีารจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
นิยามศัพท ์
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีมุ่งเสาะแสวงหาความรู ้และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้

แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทน้ีอาจน าผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  
 สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ( Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมาย

ก าหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษท่ีให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
 อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคญัที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคดิสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยไีมสู่ง

มาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ขึ้นห่า ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในหารเกบ็รักษาพืชผักผลไมไ่ม่ใหเ้น่าเสียเรว็เกินไป เป็นต้น   

 
ตัวชี้วัดที่ 2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

นิยามศัพท ์
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ ผ่านกระบวนการ

ศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  



 

 
 

(70) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทต่างๆ 
ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิ ดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือ
ความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ท่ีเป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual 
Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) 
ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    

 ผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาตติามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษา
อย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมกีารน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

 ผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไมต่่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ท้ังตอ้ง
มีคระกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

 ผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มกีารเผยแพร่ผลงานท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  

นิยามศัพท์ 
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษา

ตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ซึ่งหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวท่ีดีและ 2 เง่ือนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู้ 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

นิยามศัพท์ 
 ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเช่ียวชาญ โดยค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ ผล

ของการบริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนนิการแล้ว มีผลก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (71) 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ านวนชุมชนที่มีศกัยภาพในการจัดการตนเอง  
นิยามศัพท์  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง  

1. ชุมชนเป้าหมาย ทิศทางในการพฒันาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยื่น 
2. มีระบบฐานข้อมลูที่ส าคัญของชุมชน ที่สามารถน าไปจัดท าทั้งพื้นที่ ท าการพัฒนาตนเองและสื่อสารกบัสาธารณะ  
3. มีแผนของชุมชนที่ครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติ   เด็ก/เยาวชน ยาเสพติด และมีการปฏิบัติตามแผน 
4. ปัญหาร่วมของคนในพ้ืนท่ี ไดร้ับการยกระดับเชื่อมโยง และถูกจดัการแก้ไขอย่างเป็นระบบและชุมชนตระหนักเรื่องการมสีวนร่วมในการว่างแผนด าเนินการ ติดตาม

ตรวจสอบ 
5. มีรูปธรรมจัดการปญัหาในชุมชน โดยมีชุมชนเป็นแกนหลัก มีองค์กรชุมชนที่หลากหลาย 

 
6. ชุมชนมีการจัดการที่ดินโดยชุมชน มีการจัดการทุนชุมชน ระบบสวสัดิการ ทีการความมั่นคงทางอาหาร มีแหล่งพลังงาน เป็นระบบต่อชีวิต การเป็นอยู่ ชุมชนยั่งยืน  
7. มีการจัดการความสัมพันธ์ของระบบชุมชนท้องถิ่น  ระดับท้องถิ่น ที่มีความร่วมมือกับหลายฝ่าย และท างานร่วมด้วย 
8. ชุมชนรักการเรยีนรู้ มีฐานการเรียนรู้ระดับต าบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มีระบบการจดัการความรู้ 
9. คนในชุมชนมีความสุข มีความเป็นเจ้าของชุมชน มีระเบียบ กติกาการอยู่ร่วมกัน มีความผูกพันช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 
10. การมีส่วนรวมของคนในชุมชนสม่ าเสมอมีการเชื่อมโยงเครือข่าย ผนึกก าลังชุมชนทุกระดับ 
11. มีระบบธรรมาภิบาล ความน่าเช่ือถือในการด าเนินงานและมีระบบการตรวจสอบการท างานของชุมชน 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึ้นจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

นิยามศัพท์  
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึ้นจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
X 100 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาวิทยะฐานะโดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พัฒนา 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.7 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
นิยามศัพท ์
โรงเรียนในท้องถิ่น หมายถึง โรงเรยีนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจงัหวัดสระแก้ว 



 

 
 

(72) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ท้ังหมดท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ   
 
 

 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สงูขึ้นจากผู้ท่ีมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
   
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
x 100 จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น   
x 100 จ านวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (73) 

ตัวชี้วัดที่ 5.5 ร้อยละของอาจารย์ท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License  
นิยามศัพท์  
อาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License สอบผ่านแล้ว ไม่น ามานับช้ า 

 
ตัวชี้วัดที่ 5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

นิยามศัพท์  
 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment)  หมายถงึ  การบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพื่อให้งานของสถาบัน บรรลผุลส าเร็จ การด าเนินการของ

สถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานเพื่อให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการท างาน 
 ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลัง หมายถึง  

1. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตราก าลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมินความ ต้องการด้าน
ทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับก าลังคนท่ีต้องการ  

2. บุคลากรใหม่  มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึงความหลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม 
และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน  

3. การท างานให้บรรลุผล  การจดัระบบและบริหารบุคลากร เพื่อ 
 ท าให้งานของสถาบนัประสบความส าเร็จ 
 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่  
 ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ให้มีผลการด าเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย  

4. กาจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขัดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ 
 การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของงสถาบัน เพื่อให้ม่นใจว่าสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจ านวนของ

บุคลากร และเพื่อลดผลกระทบหากจ าเป็น 
 การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพิ่มของบุคลากร  
 การเตรียมบุคลากรเพื่อรับหารเปลี่ยนแผลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจ าเป็น  

 
 
 
 



 

 
 

(74) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 บรรยากาศด้านบุคลากร  
1. สภาพแวดล้อมของที่ท างาน  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการท างานของบุคลากร มตีัววัด

และเป้าประสงค์ในการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดล้อมการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความแตกต่างท่ีส าคัญในปัจจยั  
2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบคุลากร สนับสนุนบุคลากรโดยใหบ้ริการ สิทธิประโยชน์ และมีนโยบาย ให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่มคีวามหลากหลาย

และความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รบัสิทธิประโยชน์ท่ีส าคญั 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR  
นิยามศัพท ์
TQR  หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Quantifications 

Register) 
ตัวชี้วัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

นิยามศัพท ์
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย การสร้างความ

ผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อก่อให้เกิดผลงานท่ีโดดเด่น วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าเพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึง
วิธีการที่มหาวิทยาลัยท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 

1. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  
1. วัฒนธรรมองค์กร  การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มลีักษณะการสื่อสารทีเปิดกว้าง มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน วัฒนธรรม

องค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคดิ วัฒนธรรมและวิธีคดิของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอื้ออ านาจ (empower) ให้กับบุคลากร  
2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน  การก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  
3. การประเมินความผูกพัน  การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ วิธีการและ

ตัวช้ีวัดเหล่านีม้ีความแตกต่างกันอย่างไร ส าหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใช่ตัวชีวัดอื่นๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน  การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลติภาพขอ
งบคลากรเพื่อประเมินและปรับปรงุความผูกพันของบุคลากร 

4. การจัดการผลการด าเนินงาน สนบัสนุนให้เกิดการผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกบับุคลากร ระบบดังกล่าวได้พิจารณาถึงการบรหิารค่าตอบแทน 
การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกดิเรื่องต่อไปนี้ 

2. การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อท าให้เกิดนวัตกรรม  
1. การมุ่งเน้นผูเ้รียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนของผูเ้รียน  
2. การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  

 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (75) 

 
3. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

1. ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความตอ้งการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าแตล่ะคนระบบนีไ้ด้พิจารณา
ประเด็นต่างๆ ดังนี้  

 การให้ความส าคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว  
 สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม 
 สนับสนุนจริยธรรมและการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
 ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น  
 ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ  
 ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้น าความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการท างาน  

2. ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสถาบันในเรื่อง 
 หาความสมัพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กบัผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
 ใช้ผลการศึกษาความสมัพันธ์ข้างต้นเพื่อช้ีบ่งโอกาสส าหรับการปรับปรุงท้ังในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและการเรียนรู้แก่บคุลากร 

3. ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มกีารจัดการความก้าวหน้านมหน้าที่การงานในมหาวิทยาลยั เพื่อให้บรรลุการวางแผนสืบทอดส าหรับต าแหน่งผู้บรหิารและผู้น า 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิต ิ
นิยามศัพท ์
 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  หมายถึง กลุม่ต่างๆ ท่ีไดร้ับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการจากการด าเนินการและความส าเร็จของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  

1. นายจ้าง  
2. บัณฑิต  
3. ผู้รับปบริการวิชาการ 
4. นักศึกษา  
5. บุคลากร  
6. ผู้ปกครอง 
7.ศิษย์เก่า  
8. ประชาชน  

 ทุกมิติ หมายถึง 1.การจดัการเรียนการสอน  2. การบริการวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.การบริหารจัดการ  



 

 
 

(76) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตัวชี้วัดที่  5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นิยามศัพท ์
นักเรียนในท้องถิ่น หมายถึง นักเรยีนที่ศึกษาอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 

ตัวชี้วัดที่ 5.18 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ก าหนด 
นิยามศัพท ์
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของส านักทรัพยส์ินและรายได้ค่าเทอมของนักศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 5.19 อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operation Profit Margin)  
นิยามศัพท ์
อัตราก าไรจากการผลการด าเนินงาน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการท าก าไร หลังจากหักต้นทุนสินค้าและหักคา่ใช้จ่ายรวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งด ี
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 

อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operating Profit Margin)(%) = 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (77) 

ภาคผนวก ข 
นิยามค าศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 

นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ 

นิยามศัพท์  
การจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning)  หมายถึง  กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่มีผูเ้รยีนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดนเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมอืปฏิบัติ 

เพื่อสร้างองค์ความรูไ้ดด้้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภณัฑก์ารบริการ หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต  
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนหลักสตูรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
X 100 

จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนทั้งหมดในคณะ 
 
โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการ  1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 

 
 
โครงการที่ 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.1.1  ร้อยละของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
 
 

 
 

การเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจดัการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
X 100 

งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรตามแผน 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
x 100 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 



 

 
 

(78) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
โครงการ 1.2..2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

นิยามศัพท ์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง บุคลิกลักษณะของบัณฑิตที่แสดงออกถึงทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคตมี

ประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและตลาดแรงงานต้องการ โดยมีทักษะมนศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3Rx 8C กล่าวคือ  
3R ได้แก่ 

1. Reading (อ่านออก) 
2. Writing (เขียนได้) 
3. Arithmetics (คิดเลขเป็น) 

8C ได้แก ่
1.ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปญัหา(Critical Thinking and problem solving) 
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) 
3. ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork and leadership) 
4. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรูเ้ท่าทันสื่อ (Communications, information and media literacy) 
5. ทักษะด้านความเข้าใจตา่งวัฒนธรรมตา่งกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT literacy ) 
7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and learning skills) 
8.ความมีเมตตากรุณา (compassion) 

ดังนั้นทักษะของคนต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท างานท่ีใช้ความรู้ (Knowledge Worker)  และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบสมัมาชีพอะไร 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
X 100 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
 
 
 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (79) 

โครงการที่ 1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกาท้ังหมด 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 
 
 

 
โครงการที่ 1.2.5.โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.5.1 ร้อยละของหลกัสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 

 
โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.3.1.1.ร้อยละของนกัศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 

นิยามศัพท ์ 
  ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป 
ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดับความรูภ้าษาจีนส าหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสอง จัดโดยส านักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสองของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักทีม่ีการจดัสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรูภ้าษาจีนระดบัพ้ืนฐาน ระดบัต้น/กลาง และระดับสูง  

3.2.2 นิยามศัพท ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื่นของประเทศ 
โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมกีารจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการที ่2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมกีารจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นิยามศัพท ์
งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง  ผลงานวิจัยท่ีมุ่งเสาะแสวงหาความรู ้และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่น าผลทีไ่ด้ไป

แก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจยัพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  
การวิจัย พัฒนา และนวตักรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกจิชุมชน / วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาด

กลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรอืหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ใหส้อดคล้องกับบริบทชุมชน  

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการ
ท างานร่วมกับชุมชน x 100 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

จ านวนหลักสตูรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
x 100 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 



 

 
 

(80) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งย่ืนของประเทศ 
โครงการที่ 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหา

ชุมชนท้องถิ่น 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนอาจารย์ทีผ่ลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทยร์ะดับท้องถิ่น
หรือสรา้งสรรค์หรือแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

x 100 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมดที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับ

ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถิ่น 
 

โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นิยามศัพท ์
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีมุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือ       เป็นการวิจัยที่น าผล

ที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทน้ีอาจน าผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  
 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจขนาดใหญ่  ขนาด

กลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน  
 
โครงการการที่ 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.3.1 จ านวนคร้ังการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

นิยามศัพท์  
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ  25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ ( Full paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (81) 

ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และบทความที่มาจาก
ต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 
โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ท่ีด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการส่งเสริม เพ่ือผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครู เพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการส่งเสรมิ เพื่อผลิตผลงานวิจยัด้านการผลิตหรือพัฒนาครู เพื่อให้ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรอืน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาคร ู x 100 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกจิสมัพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศกึษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชมุชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.1 ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วท่ีมีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหา

ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมท่ีบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
โครงการที่ 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามกีารลงพื้นที่ด าเนินงานพันธกิจสมัพันธ ์
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพ้ืนที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
 
 
 

จ านวนหมู่บ้านหมูบ่้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วท่ีมีฐานข้อมูลต าบลในการคดัเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น x 100 

จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
X 100 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่ลงทะเบยีนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 



 

 
 

(82) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการที่ 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา/เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา/เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง X 100 
จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

 
โครงการที่ 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ตัวชี้วัดที่ 3.2.2.1 ร้อยละของการด าเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
จ านวนการด าเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค ์

X 100 
จ านวนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด 

โครงการที่ 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.2.3.1 ร้อยละของการด าเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
จ านวนโครงการทีด่ าเนินการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ 

X 100 
จ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนจดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส ธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน  
โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  

 ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน  
เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  

จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน 
X 100 

จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท้ังหมด ที่ได้ก าหนดให้พัฒนาหรือแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว ้
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (83) 

โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารส านักงาน  
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่ก าหนด 

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

X 100 
จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนท่ีก าหนด 

โครงการที่ 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต  
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

X 100 
จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนท่ีก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(84) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ภาคผนวก ค 
ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบายสภาฯข้อ 1 ยกระดับคณุภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารฐัเพ่ือ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
ทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธ
กิจสัมพันธ์ และถา่ยทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

นโยบายสภาฯข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาท้องถิ่น  

นโยบายสภาฯข้อ 4  พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ(Productive 
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้อง โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่เป็นเลศิสูส่ากล 

นโยบายสภาฯข้อ 3 พัฒนาและผลิตบณัฑิตใหม้ีความรูค้วามสามารถ         
มีอตัลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายสภาฯข้อ 5  พัฒนาการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นเลศิสูส่ากล 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (85) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(86) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตารางที่ 1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (87) 

 
 



 

 
 

(88) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 


