แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. 2560-2564
ฉบับปรับปรุง มิถนุ ายน 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทสรุปผู้บริหาร
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้นาทิศทาง
ของแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.2547
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2560 – 2564 ฉบับปรับปรุงพฤษภาคม 2560 แผนรวมทั้งนโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายของคณะผู้บริหาร และข้อมูล สถิติต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย การระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5

1
2
3
7
10
15
18
19
21

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ปรัชญา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นสถาบันที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารและการบริการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตบริการเพื่อสร้างสรรค์ด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานระดับคณะในจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารและการบริการลาดับที่ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พันธกิจ
1. ดาเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
และความเป็นสากล อีกทั้งยังสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
3. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) เพื่อตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือ
ระดับนานาชาติ
4. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
5. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

1

เป้าประสงค์
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) มุ่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านการบริหารและการบริการ เพื่อออกไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร้อยละ 80
2. ส่งเสริม จัดหา และพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านทางด้านการบริหารและการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ประชาคม
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
3. ให้บริการทางวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) แก่หน่วยงาน ชุมชน ประชาคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือ
ระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 300 คน และมีรายได้จากการบริการวิชาการแบบมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000,000 บาท
4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในระดับท้องถิน่ ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
5. พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ปีละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

2

ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
2560
2561
2562
2563
2564
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.1. จานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น
1
1
1

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด

รองคณบดี

งานวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิชาการและ
งานวิจัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด

หลักสูตร หลักสูตร

1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

2

2

หลักสูตร

หลักสูตร

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

ร้อยละ
30

รูปแบบ ABCD ต่อ จานวนหลักสูตรทั้งหมด

1.3 จ านวนผลงานเชิ งประจั ก ษ์ ข องนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริญญาตรี
1.3.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
1.3.2. ผลงานที่ได้รบั การอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์
กพอ.กาหนด
1.3.4 จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการ
ยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.4 ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
ร่วมกับชุมชน

หลักสูตร

4
ผลงาน
1
ผลงาน
10
ผลงาน

4
ผลงาน
1
ผลงาน
10
ผลงาน

5
ผลงาน
1
ผลงาน
10
ผลงาน

8 คน

8 คน

5 คน

ร้อยละ

3

ร้อยละ

ร้อยละ

ตัวชี้วัด
1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม โครงการต่อ
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
1.5 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับที่มผี ลงาน
เชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทตี่ อบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รบั การเผยแพร่ระดับ
นานาชาติ
1.7 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรูเ้ ชิง
ผลิตภาพ
1.8 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR) หรือเทียบเท่า
1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป
1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น
1.9 จานวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการ
บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย

2560

เป้าหมาย
2561
2562
2563
30
40
ร้อยละ ร้อยละ
70
80

2564
40
ร้อยละ
80

ร้อยละ
30

ร้อยละ
40

ร้อยละ
5
1
เรื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด

ร้อยละ
40

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิชาการ

ร้อยละ
7

ร้อยละ
7

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิชาการ

1
เรื่อง

1
เรื่อง

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
พัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละ
85
ร้อยละ
85

ร้อยละ
85
ร้อยละ
85

ร้อยละ
85
ร้อยละ
95

1
ราย

2
ราย

2
ราย

4

เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
2560
2561
2562
2563
2564
1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประกอบอาชีพอิสระ
80
80
80
1.11 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
มากกว่า มากกว่า มากกว่า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.51
4.51
4.51
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
50
60
70
ท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ
2.2 จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความ
1
1
2
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย
โครงการ โครงการ โครงการ
2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยทีไ่ ด้รับ
25
25
23
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลงาน ผลงาน ผลงาน

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองคณบดี

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด
งานวิชาการ

รองคณบดี

งานวิชาการ

รองคณบดี

งานวิจัย

รองคณบดี

งานวิจัย

รองคณบดี

งานวิจัย

2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจา ที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus
(พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการ
อ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน)
2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ พัฒนา
นวัตกรรม
2.5.1 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร เป็นต้น
2.5.2 จานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการ
ที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม

10
10
10
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
บทความ บทความ บทความ

รองคณบดี

งานวิจัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิจัย

ตัวชี้วัด

2
ชิ้น

3
ชิ้น

1
ชิ้น

1
ผลงาน

1
ผลงาน

2
ผลงาน
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ตัวชี้วัด

2560

เป้าหมาย
2561
2562

2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

ได้โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา
2.6 จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจาก
1
1
2
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือ
รางวัล รางวัล รางวัล
นานาชาติ
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
3.2 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
2 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 3 ชุมชน 3 ชุมชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด

งานวิจัย

งานบริการ
วิชาการและพันธ
กิจสัมพันธ์
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.1 จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและ
2
2
1
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี งาน
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ผลงาน ผลงาน ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี งานบริหารทั่วไป
ปริญญาเอก
30
35
40
5.2 ร้อยละของอาจารย์ทสี่ าเร็จการศึกษาจาก
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี งานบริหารทั่วไป
ต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาใน
10
15
15
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
5.3 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทาง ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี งานบริหารทั่วไป
วิชาการ
40
50
50
60
70
5.4 จานวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์
2
2
2
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี งานบริหารทั่วไป
มืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
คน
คน
คน
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ตัวชี้วัด

2560

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสูต่ าแหน่ง
ที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน
5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.
อยู่ในระดับดีมาก
5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้น ทะเบียน TQR (Thai
Qualification Register)
5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร
5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยในทุกมิต
5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มากกว่า
4.51

เป้าหมาย
2561
2562
ร้อยละ
3

มากกว่า
4.51
มากกว่า
4.00

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองคณบดี

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด
งานแผนและ
งบประมาณ

มากกว่า มากกว่า มากกว่า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4.51
4.51
4.51
ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานบริหารทั่วไป

รองคณบดี

งานประกัน
คุณภาพ

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

มากกว่า มากกว่า มากกว่า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4.51
4.51
4.51
มากกว่า มากกว่า มากกว่า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4.00
4.00
4.00
ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานประกัน
คุณภาพ
งานบริหารทั่วไป

รองคณบดี

งานบริหารทั่วไป

รองคณบดี

วิชาการ

2563
ร้อยละ
3

หน่วยงานรับผิดชอบ

2564
ร้อยละ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
3

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อม
ล้าสร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน
3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
5.6 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนองรับต่อการเป็น Semi residential University
5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต
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แผนงาน โครงการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
การเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง
หลักสูตรจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงผลิต
ภาพ
(Productive
learning)

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่พัฒนา
หรือปรับปรุง
เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
100
100
100
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กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2564
ร้อยละ  พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรม
100 เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการ
เชิงผลิตภาพ (Productive
learning) ทั้ง
หลักสูตรภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
นานาชาติ
 พัฒนาหลักสูตรและชุดการ
เรียนรู้แบบสหวิชาการร่วมกัน
ระหว่างคณะหรือมีความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
หน่วยงานภายนอก
 พัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้
แบบผสมผสาน (Blended
Learning)
 พัฒนาหลักสูตร
(Reskill/Upskill/lifelong
learning) ให้กับคนทุกช่วง

ผู้รายงาน
งานวิชาการ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.2.2 โครงการ
พัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาที่
จาเป็นต่อการ
ดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

1.2.2.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จาเป็นต่อ
การดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80
80
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กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2564
ร้อยละ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
วิทยาลัยนวัตกรรม
80
ศตวรรษที่ 21 จะมุ่งเน้น
การจัดการ
แนวคิด 2 ประการหลัก คือ
1. ความรู้ในวิชาแกนและ
เนื้อหาประเด็นที่สาคัญ
สาหรับศตวรรษที่ 21
ประเด็นที่สาคัญสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จและมี
ความสาคัญ ในที่ทางานและ
ชุมชน ได้แก่ ความรู้เกีย่ วกับ
โลก (Global Awareness)
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
(Financial, Economics,
Business and
Entrepreneurial Literacy)
ความรู้ด้านการเป็นพลเมือง
ที่ดี (Civic Literacy) ความรู้
ด้านสุขภาพ (Health
Literacy) ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม
(Environmental Literacy

ผู้รายงาน
งานพัฒนา
นักศึกษา

กลยุทธ์

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

โครงการ

1.2.3 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบัติผา่ นการ
ทางานร่วมกับ
ชุมชน

ตัวชี้วัด

1.2.3.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ
ผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชนต่อ
จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
20
30
40
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2564

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2.ทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
ทักษะที่สาคัญ 3 ประการ
ดังนี้
2.1.ทักษะชีวิตและการ
ทางาน (Life and Career
Skills) 2.2.ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (Information,
Media and Technology
Skills) 2.3.ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (Learning
and Innovation Skills)
ร้อยละ จัดกิจกรรมในรายวิชาให้กับ วิทยาลัยนวัตกรรม
50
นักศึกษาโดยนาเอาความรู้งาน การจัดการ
สร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรมไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน
 จัดกิจกรรมน าเสนอผล
การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนผ่าน
โครงงาน

ผู้รายงาน

งานวิชาการ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.2.4.โครงการ
บ่มเพาะให้
บัณฑิตมีทักษะ
เป็น
ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่
(Startup)

1.2.4.1 ร้อยละ
ของหลักสูตรทีม่ ี
การพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่

1.3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ภาษาสากล

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษาทุกชั้นปีที่
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

1.4.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบ
ประชารัฐกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศ
1.4.2 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับ

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563
ร้อยละ ร้อยละ
50
60

ร้อยละ ร้อยละ
80
80

กิจกรรม
2564
ร้อยละ  พัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือ
70
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 จัดกิจกรรมการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จัดการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานที่
ทางานหรือในสถานศึกษาแก่
ผู้เรียน
ร้อยละ  พัฒนาทักษะ การใช้
80
ภาษาสากล
 จัดการทดสอบความสามารถ
CEFR
 จัดการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาจีน HSK

1.4.1.1 จานวน
1
1
1
1
3
เครือข่ายความ
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
ร่วมมือ
ภายในประเทศทีม่ ี
การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน
1.4.2.1 จานวน
1
1
1
1
1
เครือข่ายความ เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
ร่วมมือกับ

13

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

งานวิจัย
บริการ
วิชาการ และ
พัฒนา
ท้องถิ่น

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

งานวิชาการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตร และ
แลกเปลีย่ นนักศึกษา
ภายในประเทศ

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

งานวิชาการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร และ

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

งานวิชาการ

กลยุทธ์

โครงการ
สถานศึกษา
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชนใน
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563

สถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนใน
ต่างประเทศ และ
มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน

2564

กิจกรรม
แลกเปลีย่ นนักศึกษาใน
ต่างประเทศ
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ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
เป้าหมาย
กิจกรรม
ผู้ดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564
2.1 สร้างเครือข่าย 2.1.1 โครงการ 2.1.1.1จานวน
1
1
1
1 697,500 ● จัดหางบประมาณวิจัยจาก วิทยาลัยนวัตกรรม
จัดหาสนับสนุน
จัดหาทุน
เงินสนับสนุนการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท แหล่งทุนภายในและภายนอก การจัดการ
งบประมาณทุน
สนับสนุนการ
วิจัยต่อปี
● จัดหาทุนวิจัยและ
วิจัย
สร้างผลงานวิจัย
สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก
● สร้างเครือข่าย การร่วม
1
2.1.1.2 จานวน
ทุนการท าวิจัย กับสถาน
เครือข่าย
เครือข่ายความ
ประกอบการ บริเวณรอบ
ร่วมมือการร่วมทุน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
และผลิตผล
ภายในประเทศ และ
งานวิจัยและงาน
มหาวิทยาลัยภายนอก
สร้างสรรค์
ประเทศ กลุม่ มรภ.
ร้อยละ 70
2.1.1.3 ร้อยละ
ทปอ.
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

ผู้รายงาน
งานวิจัย

ของอาจารย์ที่
ขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรม ที่ตอบ
โจทย์ระดับชาติ
และท้องถิ่นเพื่อ

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์
เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อ

2.2.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสริม
การผลิต
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ ร้าง

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิทยาลัยนวัตกรรม
80
80
80 เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน การจัดการ
สร้างสรรค์
 อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย ผลิต
นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ หรือ
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งานวิจัย

กลยุทธ์

โครงการ

สนับสนุนการ
การพัฒนา
พัฒนาประชารัฐ ท้องถิ่น
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง
และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น
ประเทศชาติ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรม
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้จากการปฏิบัติการวิจัย
และการทาวิจัยร่วมระหว่าง
เครือข่าย
 พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ส่งเสริม สนับสนุนการไป
นาเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ
 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในฐานข้อมูล TCI ISI
SJR และScopus
 ส่งเสริม สนับสนุน การให้
ความรู้ด้านการวิจัยให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการ
วิจัย
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ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

กลยุทธ์
2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรม ที่ตอบ
โจทย์ระดับชาติ
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง
และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น
ประเทศชาติ

เป้าหมาย
กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
2.2.3. โครงการ 2.2.3.1 จานวน 2 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง ●จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
จัดประชุม
ครั้งการจัด
หรือระดับนานาชาติ
วิชาการ
ประชุมวิชาการ
จัดประชุมวิชาการหรือเพิ่ม
ระดับชาติหรือ ระดับชาติหรือ
พื้นที่สาธารณะทางสังคม
นานาชาติ
นานาชาติร่วมกับ
นาเสนอผลงานนวัตกรรมทาง
ร่วมกับภาคี
ภาคีเครือข่ายต่อ
สังคม
เครือข่าย
ปีงบประมาณ
โครงการ

ตัวชี้วัด
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ผู้ดาเนินการ
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

ผู้รายงาน
งานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป้าหมาย
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
3.1 สร้าง
3.1.1 โครงการ 3.1.1.1 จานวน
3
3
3 ● สร้างเครือข่ายร่วมกับท้องถิ่น วิทยาลัยนวัตกรรม
เครือข่ายชุมชน สร้างเครือข่าย หมู่บ้านในจังหวัด
หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน ● สารวจข้อมูลหมู่บา้ น
การจัดการ
นักปฏิบัติ
ชุมชนนัก
ปทุมธานีและ
● จัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้าน
จากภายในและ ปฏิบัติ เพื่อ
จังหวัดสระแก้วที่
● รายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน
ภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษา มีฐานข้อมูลตาบล
● คัดเลือกหมู่บ้านที่สาคัญเพื่อทา
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหา
ในการคัดเลือก
กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์
แก้ไขปัญหาของ ของชุมชน
ชุมชนสาคัญเพื่อ
● จัดกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ถอด
ชุมชนท้องถิ่นและ ท้องถิ่นและ
ใช้ในการพัฒนา
บทเรียนและนาเสนอผลงานต่อ
เสริมพลังให้ชุมชน เสริมพลังให้
ท้องถิ่น
ประชาคม
ท้องถิ่นสามารถ ชุมชนท้องถิ่น 3.1.1.2 ระดับ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ● สร้างประมวลองค์ความรู้
วิทยาลัยนวัตกรรม
ดารงอยู่ได้อย่าง สามารถดารง ความสาเร็จของการ 5
5
5
5
5 ● สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและ การจัดการ
ยั่งยืน
อยู่ได้อย่าง
สร้างเครือข่ายชุมชน
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ยั่งยืน
นักปฏิบัติเพื่อ
● จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชน
จากภายในหรือ
ท้องถิ่น
ภายนอก
● การบรรยายสาธารณะ (Public
มหาวิทยาลัยเพื่อ
Lecture)
ร่วมกันศึกษาและ
● จัดหารายได้จากการฝึกอบรมการ
แก้ไขปัญหาของ
ให้บริการทางวิชาการและการ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (จากสถาน
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
ประกอบการ โรงเรียน องค์กร
บูรณาการภารกิจ
ปกครองท้องถิ่นและภาคธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรม)
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด
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ผู้รายงาน
งานพันธกิจ
สัมพันธ์

งานพันธกิจ
สัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์

โครงการ

4.1 บริหารจัดการ งาน 4.1.1 โครงการ
ส่งเสริมศาสนา ทานุ บริหารจัดการ
บารุงศิลปะและ
งานส่งเสริม
วัฒนธรรม ทั้งการ
ศาสนาทานุบารุง
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ศิลปะและ
สืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
4.1.1.1 ผลการ
ดาเนินงานตาม
ระบบกลไกล
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563
5
ข้อ
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กิจกรรม
2564
5
 จัดกิจกรรมด้าน
ข้อ
ศิลปวัฒนธรรม
 ประกวดผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ
 สร้างผลงานอนุรักษ์
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
 จัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมหรือ
ผลิตผลงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
 ประชาสัมพันธ์การ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์

รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

งานศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563

กิจกรรม

2564
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จัดกิจกรรมในการ
แข่งขันด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
จัดทาฐานข้อมูลทาง
ภูมิปัญญา

รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.1 บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ให้มีสมรรถนะที่
เป็นเลิศพร้อม
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
และพัฒนา
สมรรถนะที่เป็น
เลิศพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง
และพัฒนา
สมรรถนะให้
อาจารย์และ
บุคลากรให้เกิด
การรู้เชิงผลิต
ภาพ
(Productive
Learning)

5.1.1
โครงการ
พัฒนาระบบ
การจัดการ
ทรัพยากร
บุคคลสูค่ วาม
เป็นเลิศ

5.1.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ

2560
ระดับ
5

2561
ระดับ
5

เป้าหมาย
2562 2563
ระดับ ระดับ
5
5
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2564
ระดับ
5

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยนวัตกรรม
● จัดทาแผนอัตรากาลัง
การจัดการ
และแผนพัฒนาบุคลากร
● ประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผน
● บริหารเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเงินประจา
ตาแหน่ง
● บริหารกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
● สร้างสรรค์และพัฒนา
บุคลากร
● สนับสนุนให้บุคลากรทา
ผลงานเสนอเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
● พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร
● ประเมินผลความพึง
พอใจที่มีต่อสถาบัน
● จ่ายค่าตอบแทน
ล่วงเวลาเสาร์–อาทิตย์
เจ้าหน้าที่สานักงาน

ผู้รายงาน
งานบริหารงาน
บุคคล

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้าหมาย
2562 2563

2564

กิจกรรม
● จัดทาเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ Professional
License
● พัฒนาอาจารย์ บุคลากร
ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
● จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน
และการออกแบบ การ
เรียนรูส้ าหรับอาจารย์มือ
อาชีพและอบรมการใช้งาน
● พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพ
● ส่งเสริมการมีประสบการณ์
ตรงของอาจารย์ด้วยการ
แลกเปลีย่ นอาจารย์และการ
ร่วมปฏิบตั ิงานจริงใน
หน่วยงาน โรงเรียน สถาน
ประกอบการ
● พัฒนาการจัดการการเรียน
การสอนของอาจารย์ตาม
รูปแบบ ABCD
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ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

กลยุทธ์
5.2 เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลเพื่อ
เป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อ
สังคม

โครงการ

5.2.3
โครงการ
พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้าง
ชุมชน
อุดมปัญญา
5.3 พัฒนา
5.3.1 โครงการ
มาตรฐาน
จัดการ
การศึกษาสู่ความ มาตรฐาน
เป็นเลิศ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ
5.4 พัฒนา
5.4.1 โครงการ
ประสิทธิผล
พัฒนา
การบริหาร
ประสิทธิผล
สานักงาน
การบริหาร
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
5.2.3.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปัญญา
5.3.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

2560 2561
ระดับ ระดับ
3
4

เป้าหมาย
2562 2563
ระดับ ระดับ
5
5

ระดับ
5

ระดับ
5

5.4.1.1 ร้อยละของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การเบิกจ่าย
90
90
90
งบประมาณ
ตามแผนที่กาหนด

ร้อยละ
90
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กิจกรรม
2564
ระดับ  การจัดการความรู้
5
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้จากการปฏิบัติการ
วิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน
ระดับ บริหารจัดการการประกัน
5
การศึกษาคุณภาพภายใน
(IQA)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

วิทยาลัยนวัตกรรม งานพัฒนาอาจารย์
การจัดการ
และบุคลากรมือ
อาชีพ

วิทยาลัยนวัตกรรม งานมาตรฐานและ
การจัดการ
จัดการคุณภาพ

ร้อยละ ● กากับติดตามการดาเนินงาน วิทยาลัยนวัตกรรม กองนโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัย การประเมินผล การจัดการ
90
งานของมหาวิทยาลัยและคณะ
● บริหารสานักงาน(วัสดุ
สานักงาน ครุภัณฑ์และวัสดุ
การศึกษา เชื้อเพลิง
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ)
● ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานที่

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้าหมาย
2562 2563

2564

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

● จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา
● บริหารความเสี่ยง
● ตรวจสอบภายใน

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กร
และการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ
(IMC)

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนการจัด
ประชุม

5.4.3
โครงการ จัด
ประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
โดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาค
ส่วน

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม

ระดับ
3

ระดับ
4

ระดับ
5

ระดับ
5

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100 100
100

ร้อยละ
100
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 จัดทาแผนสื่อสารองค์กร
และการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC)
 ดาเนินการตามแผนสื่อสาร
องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ
(IMC)
ประเมินผลงานตามแผน
สื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ (IMC)
ร้อยละ ● ประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรม
100 ภายในหน่วยงาน
การจัดการ
การจัดการ
● ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ
● ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
● ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
ระดับ
5

กลยุทธ์

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้
เป็น
มหาวิทยาลัย สี
เขียว

โครงการ

5.5.1 โครงการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสี
เขียว

ตัวชี้วัด

5.5.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

2560

2561

เป้าหมาย
2562 2563

ระดับ
4

25

ระดับ
5

2564

ระดับ
5

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

มหาวิทยาลัย
● ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
● คณะกรรมการอื่นๆ
● พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ วิทยาลัยนวัตกรรม งานภูมิทัศน์และ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
รอบอาคาร สถานที่
สานักงานอธิการบดี
● จัดการด้านพลังงาน
● จัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัย
● จัดการน้า
● จัดการความปลอดภัย
● ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
● ปรับปรุงระบบการขนส่ง
● จัดทาพื้นที่สาหรับ
นักศึกษาในการทากิจกรรม
ร่วมกัน (Co-Working
Space)

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่ง
อานวย ความ
สะดวกและบริการ
ขั้นพื้นฐานเพื่อ
รองรับต่อการเป็น
Semi residential
University

5.6.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร
สนับสนุน
การศึกษา การ
วิจัย การบริการ
วิชาการ

5.6.1.1 ค่าเฉลีย่
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่ง
อานวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย

5.6.2 โครง
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi
residential

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563
มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า
3.51 3.51
4.51
4.51

2564
มากว่า
4.51

กิจกรรม

● จัดหาทรัพยากรการ
เรียนรู้
● พัฒนาแหล่งเรียนรู้
● พัฒนาฐานข้อมูลการ
เรียนรู้
● ขยายปรับปรุงพื้นที่การ
เรียนรู้และห้องเรียนเป็น
ศูนย์กลาง
● พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ศูนย์การเรียนรู้และจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูย้ ึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
● พัฒนาระบบงาน/พื้นที่
ช่องทางเชื่อมประสานการ
เรียนรูด้ ้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
5.6.2.1 ค่าเฉลีย่
มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า  จัดหาพื้นฐานเทคโนโลยี
ความพึงพอใจของ
3.51 3.51
4.51
4.51
4.51 สารสนเทศให้มสี เถียรภาพ
นักศึกษา และ
และความมั่นคงปลอดภัย
อาจารย์ต่อการพัฒนา
รองรับการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริหารจัดการข้อมูล เพื่อ
และระบบเครือข่าย
นาไปสู่การบูรณาการข้อมูล
ให้พร้อมต่อการเป็น
อย่างครบวงจรเกิด
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ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

วิทยาลัยนวัตกรรม สานักวิทยบริการ
การจัดการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาลัยนวัตกรรม งานสารสนทศ
การจัดการ
และคอมพิวเตอร์
สานักงาน
อธิการบดี

กลยุทธ์

โครงการ
University

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้าหมาย
2562 2563

Semi residential
University

2564

กิจกรรม
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด
จัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ
เกิดความเชื่อมโยงของ
ระบบในองค์รวม พร้อมทั้ง
สอดรับกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัล
(DigitalTransforming)
สร้างธรรมาภิบาลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

การกากับติดตาม
1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564
จาเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การดาเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โดยจะต้องมี
การสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสาคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้ง
บุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดาเนินงานที่กาหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ของ
วิทยาลัย ผ่านกระบวน การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและการจัดข้ อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกาหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอื้ออานวยต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และจัดให้มี การกาหนด
กรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการ
ดาเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จใน การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์

2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อทาให้ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้ มี
สมรรถนะสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจึงเห็นควรมีการกาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการ
ดาเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและปร ะเมินผลใน
รูปแบบของ Balanced Scorecard โดยกาหนดจัดให้มีการกาหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อัน
ประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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3. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อนายุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 – 2561 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่ อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่
กาหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรนาเสนอสาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.
2560 – 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดาเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงาน
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1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องมีการนาเสนอจัดการ
ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตาม
ผลการดาเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 การมีเวที หรื อเปิดพื้นที่ในการร่ว มมือ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ความเคลื่ อนไหวของการด าเนินงานร่ว มกันของหน่ว ยงานที่เกี่ ย วข้ อ ง
โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่ว มมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลใน
เชิงปฏิบัติ
1.4 การกาหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนาเสนอความก้าวหน้า รายงาน
ผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในวิทยาลัยได้รับทราบ
เป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจั ดให้มีการนาเสนอ
เผยแพร่ ผ ลการดาเนิ น งานผ่านช่องทางที่ห ลากหลาย ที่มีอยู่ในช่ ว งปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล ผ่ านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
2. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
2.1 การพัฒนาผู้นาในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้อง
อาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มี การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเ ปลี่ยนแนวคิด
วิธีปฏิบัติงาน ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจาเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องใน
การดาเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย
จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
2.2 การร่วมมือกันการทางานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการนายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็น
กระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทาให้การขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตาม
แผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการทางานแบบเครื อข่ายและการเป็น
กัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทาให้การดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการประสบผลสาเร็จ
2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทาให้หน่วยงาน บุ คลากรที่เกี่ยวข้อง
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ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดาเนินการที่ได้มีการกาหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประกา รควบคู่กันไป
อาทิ การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์กา รรองรับการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสาเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น
2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560– 2564 โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดาเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ
โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานใน 12 เดือน ของทุกปี และนาเสนอผลการปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้ บริหารวิทยาลัย
รับทราบและให้ข้อเสนอแนะและนาผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป
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ภาคผนวก
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1. ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล

2.ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น

นโยบายสภาฯข้อ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

นโยบายสภาฯ ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ

นโยบายสภาฯ ข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
โดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ(Productive Learning)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

