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คานา
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายใต้
นโยบายสภามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั ม ภ์ พ.ศ. 2562 -2564 แผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิท ยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 และจากผลการทบทวนแผนปฏิบัติก ารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อให้บังเกิดผลสาเร็จ อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้ จึงต้องอาศัยการ
รวมพลัง ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานบริหารจัดการ และนาแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
อย่างไรคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใคร่ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ได้เสียสละเวลาให้ความรู้
ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ความร่ ว มมื อ และมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามรถใช้เป็น
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
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บทที่ 1 บทนา
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rate
(1)
บัณฑิตมีความพร้อมรับการพัฒนาและได้รบั การยอมรับเรื่องความซื่อสัตย์ ความขยัน และความอดทน
4
มีความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชนและท้องถิ่น
3
การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณและการเงินมีระบบที่เอือ้ ต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
4
เริ่มมีระบบการพัฒนาอาจารย์ใหม่มืออาชีพ
4
การพัฒนานักศึกษาโดยผ่านวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
5
การจัดการเรียนการสอนที่ทาให้ผเู้ รียนขยันและอดทน และมีความหลากลายในรูปแบบการจัดการศึกษา
4
ระบบส่งเสริมการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรม
4
ทักษะความสามารถของบุคลากรในบางด้านโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
4
มีผู้นาที่ได้รบั การยอมรับ
4
มีเงินคงคลัง เงินรายได้ทเี่ ป็นกระแสเงินสดและสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิม่ ของมหาวิทยาลัย
5
การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การศึกษายังไม่เพียงพอและยังขาดการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในและ 2
นอกเวลา (ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
เครื่องปรับอากาศพาหนะ)
การบริหารการปฏิบัติการด้านการวิจัยและเผยแพร่เกิดผลน้อยไม่ถึงเกณฑ์ที่พึงประสงค์
1
การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1
ระบบสนับสนุนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของส่วนกลางยังไม่เอือ้ ต่อการพัฒนางานของหน่วยงานและคณะ
1
ปัจจัยภายใน
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Weight Rate X Weight
(2)
(2)X(1)
0.050
0.200
0.050
0.150
0.025
0.100
0.050
0.200
0.050
0.250
0.075
0.300
0.075
0.300
0.025
0.100
0.025
0.100
0.075
0.375
0.025
0.050
0.025
0.100
0.050

0.025
0.100
0.050

ที่

ปัจจัยภายใน

15. ระบบการให้บริการบางส่วนมีขั้นตอนมากและไม่เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
16. คุณวุฒิทักษะความรู้ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่ถงึ เกณฑ์ที่พึงประสงค์
17. บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะ และ service mind รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในระบบ ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน
18. ขาดวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากรในการขับเคลือ่ นพันธกิจ
19. งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรงบพัฒนาและงบลงทุนมีนอ้ ย
20. เงินรายได้จากการดาเนินงานตามภารกิจชะลอตัวไม่เพียงพอ
รวมค่าคะแนน
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Rate
(1)
2
2
2
2
1
1

Weight Rate X Weight
(2)
(2)X(1)
0.025
0.050
0.075
0.150
0.075
0.150
0.025
0.050
0.050

0.050
0.050
0.050
3.700

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก
ที่

ปัจจัยภายนอก

1. นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. รัฐบาลมีนโยบายให้เพิ่มจานวนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตร
ที่จะรองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
3. นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนให้จงั หวัดสระแก้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. สังคมไทยกาลังเคลือ่ นเข้าสูส่ ังคมสูงอายุ (Ageing Society) เป็นโอกาสมหาวิทยาลัยในการสร้างหลักสูตรต่างๆ
เพื่อการรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย และมีงบประมาณในการบริหารจัดการ
จานวนมาก เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและชุมชนร่วมกับองค์กร
ส่วนท้องถิ่น
6. มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีการเชื่อมโยงด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. จานวนประชากรวัยเรียนในอนาคตมีแนวโน้มลดลง
8. งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรจากรัฐบาลสนับสนุนการจัดการมหาวิทยาลัยไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาและการขยายตัว
ขององค์กร
9. มีการเปิดเสรีการบริการด้านการศึกษามีมหาวิทยาลัยมากขึน้ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการศึกษาสูงขึ้น
10. มีสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด จานวนมากก่อให้เกิดภาวการณ์แข่งขันด้านการศึกษาสูง
11. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยีตา่ งๆ เป็นอุปสรรค์ต่อการจัดการทรัพยากร
ในการเปลี่ยนแปลง
รวม
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Rate Weight Rate X Weight
(1)
(2)
(2) X (1)
5
0.10
0.5
4
0.090
0.36
3
5

0.090
0.090

0.27
0.45

4

0.085

0.34

4
3
3

0.095
0.095
0.090

0.285
0.285
0.27

3
2
3

0.085
0.090
0.090

0.17
0.18
0.270
3.560

1.2. แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทที่ 2
แผนปฏิบตั กิ ารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
2.2 ปณิธาน
เสริมพลังสร้างความเข้มแข็งและมัง่ คั่งของชุมชน
2.3 อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
2.4 เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 วัฒนธรรมองค์กร
พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น
2.6 ค่านิยม
“ VALAYA ”
V
: Visionary
=
เป็นผู้รอบรู้
A
: Activeness
=
ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
L
: Like to learn
=
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A
: Adaptive
=
ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
Y
: Yields
=
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
A
: Acceptance and Friendliness
=
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
2.7 สมรรถนะหลัก
บรูณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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2.8 พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒ นาศัก ยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เ ชิง ผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมื อระหว่างมหาวิท ยาลัยและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒ นางานพันธกิ จ สัม พันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
2.9 วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2.10 เป้าประสงค์
1.บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3.ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4.บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5.มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับ ของประชาชน
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2.11 ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ
ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย และผู้รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
ผู้รายงาน
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.1 จานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ
● ทุกคณะ
สานักส่งเสริมวิชาการ
ความต้องการท้องถิ่น
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
และงานทะเบียน
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น
10 หลักสูตร ● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2 หลักสูตร ● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● บัณฑิตศึกษา
1.2 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
● ทุกคณะ
สานักส่งเสริมวิชาการ
1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
40 ผลงาน ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และงานทะเบียน
1.2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
24 ผลงาน ● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
1.2.3 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติหรือ
300 ผลงาน ● งานวิชาศึกษาทั่วไป
นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด
● กองพัฒนานักศึกษา
1.2.4 จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือ
8 คน
นานาชาติ
1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
● ทุกคณะ
สานักส่งเสริมวิชาการ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
และงานทะเบียน
1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒ นาที่เข้ าร่วมโครงการต่อจานวนอาจารย์ ร้อยละ 30 ● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
ทั้งหมด
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ร้อยละ 70
1.4 ร้ อยละของผู้ ส าเร็ จการศึ กษาที่ มีผ ลงานเชิ ง ประจั กษ์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ร้อยละ 30 ● ทุกคณะ
สานักส่งเสริมวิชาการ
เผยแพร่ ห รื อก่ อให้ เ กิ ด การสร้ างสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ที่ ต อบโจทย์ การพั ฒ นาท้ องถิ่ น
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
และงานทะเบียน
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
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ผู้กากับติดตาม
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

ตัวชี้วัด
1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ
1.6 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า
1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2 ขึ้นไป
1.8 จานวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย

1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา
1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการ
บรรจุเข้าทางานในท้องถิ่น

เป้าหมาย
ร้อยละ 5

ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

9 เรื่อง

● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ร้อยละ 85 ● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
ร้อยละ 85 ● บัณฑิตวิทยาลัย
10 ราย ● ทุกคณะ(ยกเว้นคณะครุศาสตร์)
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานบ่มเพาะธุรกิจและ

ผูป้ ระกอบการใหม่
ร้อยละ 80 ● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
มากกว่า ● ทุกคณะ
4.51 ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
ร้อยละ 80 คณะครุศาสตร์
ร้อยละ 50 คณะครุศาสตร์
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ผู้รายงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้กากับติดตาม
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
และงานทะเบียน
รองอธิการบดี
งานศูนย์ภาษา

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

งานบ่มเพาะธุรกิจและ รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ผู้ประกอบการใหม่
รองอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

สานักส่งเสริมวิชาการ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
และงานทะเบียน
รองอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
และงานทะเบียน
รองอธิการบดี

ตัวชี้วัด
1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู

เป้าหมาย
ร้อยละ 70

ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์

1.14 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา มากกว่า
ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละ 50
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
ร้อยละ 50 ● ทุกคณะ
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหา
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.2 จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 9 โครงการ ● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ 326 ผลงาน ● ทุกคณะ
นานาชาติ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI 67 บทความ ● ทุกคณะ
SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ปีปัจจุบัน)
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผู้รายงาน
ผู้กากับติดตาม
สานักส่งเสริมวิชาการ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
และงานทะเบียน
รองอธิการบดี
ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี

ตัวชี้วัด
2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม
2.5.1 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
ผู้รายงาน
● คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
20 ชิน้ งาน ● คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
● คณะเทคโนโลยีการเกษตร
● คณะสาธารณสุขศาสตร์
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
2.5.2 จานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ 11 ผลงาน ● ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.6 จานวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
11 รางวัล ● ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.7 จานวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์ 5 ผลงาน ● ทุกคณะ
คณะครุศาสตร์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิต
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
หรือพัฒนาครู
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
3.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ระดับ 5 สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ สานักส่งเสริมการเรียนรู้
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
วิชาการ
และบริการวิชาการ
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ผู้กากับติดตาม
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิกาบดี

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี

ตัวชี้วัด
3.2 จานวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและ
สังคมได้โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

3.3 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง

3.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยคานึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต
3.5. จานวนครูที่ได้รับการพัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลการเรียนรู้และจิตพิสัยเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย
3.5.1 จานวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
3.5.2 จานวนครูที่ได้รับการพัฒนา

3.6 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
11 ผลงาน ● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ
3 ชุมชน
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ
มากกว่า 4.51 สานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ
● คณะครุศาสตร์
● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ
40 โรงเรียน ● คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
● คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
● โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
● สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ร้อยละ 30 ● งานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ

ผู้รายงาน
ผู้กากับติดตาม
สานักส่งเสริมการเรียนรู้ ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
และบริการวิชาการ
รองอธิการบดี

สานักส่งเสริมการเรียนรู้ ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
และบริการวิชาการ
รองอธิการบดี

สานักส่งเสริมการเรียนรู้ ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
และบริการวิชาการ
รองอธิการบดี
คณะครุศาสตร์

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

1,000 คน
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ตัวชี้วัด
3.7 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
10 โรงเรียน ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ

ผู้รายงาน
ผู้กากับติดตาม
ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.1 จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
11 ผลงาน ● ทุกคณะ
งานศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
กองพัฒนานักศึกษา
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศิลปวัฒนธรรม
4.2 จานวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอด 10 ล้านบาท ● งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ งานศิลปวัฒนธรรม
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
● งานศิลปวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 30 ● ทุกคณะ
งานบริหารงานบุคคล
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สานักงานอธิการบดี
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนย์ภาษา
5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ ร้อยละ 10 ● ทุกคณะ
งานบริหารงานบุคคล
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สานักงานอธิการบดี
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนย์ภาษา
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รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี
ผศ. เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

ตัวชี้วัด
5.3 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

5.4 จานวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.
หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์การประเมิน
5.6 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
ร้อยละ 50 ● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนย์ภาษา
8 คน
ร้อยละ 3

ผู้รายงาน
งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี

ผู้กากับติดตาม
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี

งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

ทุกหน่วยงาน

งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ
สานักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี
งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
กองนโยบายและแผน
งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
กองนโยบายและแผน

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

5.9 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.อยู่ในระดับดีมาก

ร้อยละ 20 ● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนย์ภาษา
ร้อยละ 80 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
มืออาชีพ
สานักงานอธิการบดี
มากกว่า งานบริหารงานบุคคล
4.51
สานักงานอธิการบดี
ร้อยละ 5 ● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification
Register)

ร้อยละ 10 ● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

5.7 ร้อยละของบุคลากรและผู้นาที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมิน
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
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ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี
ผศ.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี
ผศ.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี

ตัวชี้วัด
5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
ร้อยละ 2

ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
หน่วยงานทั้งหมด

ผู้รายงาน
งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี

ผู้กากับติดตาม
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking เมื่อ
เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ

น้อยกว่า
อันดับ15

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ไชย มีหนองหว้า
รองอธิการบดี

กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)

5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

น้อยกว่า ● ทุกคณะ
อันดับที่195 ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● สานักงานอธิการบดี
มากกว่า 4.51 ทุกหน่วยงาน

5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ

มากกว่า 4.00 ทุกหน่วยงาน

5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด
5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กาหนด
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● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
ร้อยละ 20 ● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว

ร้อยละ 2

กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
5.19 อัตรากาไรจากผลการดาเนินงาน (Operation Profit Margin)
0.2
งานการเงิน สานักงานอธิการบดี งานการเงิน
สานักงานอธิการบดี
5.20 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ มากกว่า 20 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้
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กองกลาง สานักงานอธิการบดี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี
ผศ.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี

2.12 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทางานระดับสากล
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ตอบโจทย์ระดับชาติและท้องถิ่นเพื่อสนับ สนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู
2.4 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.2 พั ฒนาศูนย์เรี ยนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง โครงการอนุ รักษ์ พันธุ กรรมพื ช ฯ และ
เฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
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3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรูปการศึกษา และสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching
3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่ มี ความสามารถให้เข้าทางานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่
5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต
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บทที่ 3
โครงการแผนปฏิบตั กิ ารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.1 เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิ ตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูป แบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

โครงการ
1.1.1 โครงการพัฒนา
หรือปรับปรุง
หลักสูตรจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

ตัวชี้วัด
1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
ต่อหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนในคณะ

เป้าหมาย
กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้ดาเนินการ
ร้อยละ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร  งบแผ่นดิน
● ทุกคณะ
100 เน้นกระบวนการจัดการ
งบดาเนินงาน 77,340 บาท ● วิทยาลัยนวัตกรรม
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
การจัดการ
รวม 77,340 บาท
(Productive learning)  งบรายได้
● บัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งหลักสูตรภาษาไทย
งบดาเนินงาน 520,400 บาท
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร รวม 520,400 บาท
นานาชาติ
รวมทั้งสิ้น 597,740 บาท

1.1.2 โครงการ
บริหารจัดการ
งานวิชาการเพื่อ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)

1.1.2.1 ร้อยละของ
ร้อยละ ●ค่าตอบแทนการสอนในเวลา ● งบรายได้
● บัณฑิตวิทยาลัย
สานักส่งเสริม
การเบิกใช้งบประมาณ
100 และนอกเวลา
● สานักส่งเสริมวิชาการ วิชาการและ
งบดาเนินงาน
การบริหารจัดการงาน
●ค่านิเทศ
และงานทะเบียน
งานทะเบียน
33,688,133 บาท
วิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้
●ค่าตอบแทนการควบคุมและ รวม 33,688,133 บาท
เชิงผลิตภาพ
สอบวิทยานิพนธ์
รวมทั้งสิ้น 33,688,133 บาท
(Productive learning)
●ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หลักสูตร
●ทุนการศึกษา
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ผู้รายงาน
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

กลยุทธ์
1.1. พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้
มีความพร้อมต่อการ
ทางานระดับสากล

โครงการ
1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กิจกรรม
1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชา ร้อยละ ● เตรียมความพร้อมของ
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา
95 นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
● กิจกรรมการจัดการเรียน
รายวิชาที่เปิดสอน
การสอน เช่น
ทั้งหมดในปีการศึกษา
Authentic learning,
Self-directed learning,
Cooperative learning,
Crystallization learning,
Project learning เป็นต้น
● กิจกรรมแสดงผลงาน
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ของหลักสูตร
● กิจกรรมประกวดการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา
Best Practice
● การจัดหาวัสดุและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์
● สหกิจศึกษา
● สนับสนุนการเผยแพร่ที่เกิด
จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning) ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
● สนับสนุนการสร้างผลงาน
เชิงประจักษ์ของนักศึกษา
เพื่อให้ได้รับการอ้างอิงหรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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งบประมาณ
● งบแผ่นดิน
งบดาเนินงาน
3,042,154 บาท
รวม 3,042,154 บาท
● งบรายได้
งบดาเนินงาน
4,522,689 บาท
งบรายจ่ายอื่น
239,000 บาท
งบลงทุน 579,800 บาท
รวม 5,341,489 บาท
รวมทั้งสิ้น 8,383,643 บาท

ผู้ดาเนินการ
ผู้รายงาน
● ทุกคณะ
สานักส่งเสริม
● วิทยาลัยนวัตกรรม วิชาการและ
การจัดการ
งานทะเบียน
● มรภ.วไลยฯสระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนย์ภาษา
● งานศูนย์วิทยาศาสตร์
● สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
● บัณฑิตวิทยาลัย

กลยุทธ์
1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมต่อการ
ทางานระดับสากล

โครงการ
1.2.2 โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จาเป็นต่อ
การดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด
1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จาเป็น
ต่อการดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

1.2.3 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การทางานร่วมกับ
ชุมชน

1.2.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติผ่านการ
ทางานร่วมกับชุมชนต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด

เป้าหมาย
กิจกรรม
งบประมาณ
ร้อยละ ● การจัดกิจกรรมพัฒนา
●งบแผ่นดิน
80 นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรม
งบดาเนินงาน
พัฒนาคุณลักษณะ
1,318,832 บาท
ตามมาตรฐาน TQF บัณฑิตที่ รวม 1,318,832 บาท
พึงประสงค์
●งบรายได้
● กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริม
งบดาเนินงาน
สุขภาพ
7,898,898 บาท
● กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ รวม 7,898,898 บาท
การรักษาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น 9,217,730 บาท
● กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม
● กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
● กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
● จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
ร้อยละ อาจารย์จัดกิจกรรมใน
●งบแผ่นดิน
30
รายวิชาให้กับนักศึกษาโดย งบดาเนินงาน 130,840 บาท
นาเอาความรู้งานสร้างสรรค์ รวม 130,840 บาท
วิจัย นวัตกรรมไป
●งบรายได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
งบดาเนินงาน 326,334 บาท
ชุมชน
งบลงทุน 30,000 บาท
รวม 356,334 บาท
รวมทั้งสิ้น 487,174 บาท
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ผู้ดาเนินการ
ผู้รายงาน
● ทุกคณะ
กองพัฒนา
● วิทยาลัยนวัตกรรม นักศึกษา
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● กองพัฒนานักศึกษา
● บัณฑิตวิทยาลัย

● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● บัณฑิตวิทยาลัย
● กองพัฒนานักศึกษา

สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

กลยุทธ์
1.2. พัฒนา
สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ต่อการทางาน
ระดับสากล

1.3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล

โครงการ
1.2.4.โครงการ
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิต

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กิจกรรม
1.2.4.1 ร้อยละของ
ร้อยละ ● สารวจการมีงานทาหรือ
บัณฑิตที่ตอบ
80
การศึกษาต่อหรือการ
แบบสอบถาม
ประกอบอาชีพอิสระ
●
1.2.4.2 ร้อยละของผู้ใช้ ร้อยละ ประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บัณฑิต
บัณฑิตที่ตอบ
50
● ประเมินคุณภาพของ
แบบสอบถาม
บัณฑิตครู

1.2.5. โครงการ
บ่มเพาะให้บัณฑิต
มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup)

1.2.5.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีการพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่

1.3.1 โครงการพัฒนา 1.3.1.1.ร้อยละของ
ทักษะการเรียนรู้
นักศึกษาทุกชั้นปีที่
ภาษาสากล
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านภาษา

ร้อยละ
50

งบประมาณ
ผู้ดาเนินการ
●งบแผ่นดิน
● คณะครุศาสตร์
งบดาเนินงาน 5,000 บาท ● สานักส่งเสริม
รวม 5,000 บาท
วิชาการและงาน
●งบรายได้
ทะเบียน
งบดาเนินงาน 56,000 บาท
รวม 56,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 61,000 บาท

ผู้รายงาน
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

หลักสูตรพัฒนารายวิชาหรือจัด ●งบแผ่นดิน
● ทุกคณะ
งานบ่มเพาะธุรกิจ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเป็น งบดาเนินงาน 7,450 บาท ● วิทยาลัยนวัตกรรม และผูป้ ระกอบการ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
การจัดการ
ใหม่
รวม 7,450 บาท
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
●งบรายได้
งบดาเนินงาน 528,900 บาท ● งานบ่มเพาะธุรกิจ
และผู้ประกอบการใหม่
รวม 528,900 บาท
รวมทั้งสิ้น 536,350 บาท

ร้อยละ  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
80
ใช้ภาษาสากล
 จัดการทดสอบความสามารถ
CEFR
 จัดการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาจีน HSK
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●งบแผ่นดิน

● ทุกคณะ
งบดาเนินงาน 73,873 บาท ● วิทยาลัยนวัตกรรม

งบรายจ่ายอื่น
การจัดการ
6,000,000 บาท
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
รวม 6,073,873 บาท
● งานศูนย์ภาษา
●งบรายได้
● บัณฑิตวิทยาลัย
งบดาเนินงาน
165,897 บาท
รวม 165,897 บาท
รวมทั้งสิ้น 6,239,770 บาท

งานศูนย์ภาษา

กลยุทธ์
1.4 สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต

1.5 พัฒนาต้นแบบ
การผลิตครูโดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ
1.4.1 โครงการ
สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ

ตัวชี้วัด
1.4.1.1 จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศและ
มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

1.4.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนใน
ต่างประเทศ

1.4.2.1 จานวน
เครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในต่างประเทศ
และมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน

1.5.1 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู

1.5.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาครูทุกชั้นปีที่
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพครู

เป้าหมาย
กิจกรรม
11
การสร้างเครือข่ายความ
เครือข่าย ร่วมมือด้านการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรและ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ภายในประเทศ

งบประมาณ
ผู้ดาเนินการ
●งบแผ่นดิน
● ทุกคณะ
งบดาเนินงาน
● วิทยาลัยนวัตกรรม
281,400 บาท
การจัดการ
รวม 281,400 บาท
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
●งบรายได้
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
งบดาเนินงาน
● ศูนย์ภาษา
290,550 บาท
● บัณฑิตวิทยาลัย
รวม 290,550 บาท
รวมทั้งสิ้น 571,950 บาท
5
การสร้างเครือข่าย
●งบแผ่นดิน
● ทุกคณะ
เครือข่าย ความร่วมมือด้านการจัดการ งบดาเนินงาน 20,000 บาท ● วิทยาลัยนวัตกรรม
เรียนการสอนหลักสูตร และ รวม 20,000 บาท
การจัดการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
●งบรายได้
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
ต่างประเทศ
งบดาเนินงาน
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
2,338,500 บาท
● ศูนย์ภาษา
รวม 2,338,500 บาท
● งานวิเทศสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น 2,358,500 บาท ● บัณฑิตวิทยาลัย
ร้อยละ ● กิจกรรมเตรียมความพร้อม ●งบแผ่นดิน
● คณะครุศาสตร์
80 นักศึกษาครู
งบดาเนินงาน
● งานศูนย์พัฒนาครู
● กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะ
300,760 บาท
และบุคลากร
ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู
รวม 300,760 บาท
ทางการศึกษา
● กิจกรรมพัฒนาเทคนิค
●งบรายได้
คณะครุศาสตร์
การสอน
งบดาเนินงาน
135,130 บาท
รวม 135,130 บาท
รวมทั้งสิ้น 435,890 บาท
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ผู้รายงาน
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

งานวิเทศสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์
1.6 พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนสาธิต
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล

โครงการ
1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนสาธิต
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
1.6.1.1 ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
ทุกระดับชั้นที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21
1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา

เป้าหมาย
กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้ดาเนินการ
ผู้รายงาน
ร้อยละ  พัฒนาคุณลักษณะ
● งบแผ่นดิน
ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ
80
ทีพ่ ึงประสงค์ให้แก่นักเรียน งบอุดหนุน
6,704,100 บาท
 บริหารงานวิชาการ
รวม
6,704,100 บาท
 พัฒนากระบวนการจัดการ
● งบรายได้
เรียนการสอน
งบดาเนินงาน
มากกว่า  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
3,987,936 บาท
4.51 ผู้เรียน
รวม 3,987,936 บาท
 กิจกรรมประกันคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น 10,692,036 บาท
การศึกษา
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3.2 เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย

2.2 สร้างผลงานวิจัย
ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
ตอบโจทย์ระดับชาติ
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาติ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

2.1.1 โครงการจัดหา 2.1.1.1จานวนเงิน
35 จัดหางบประมาณวิจัย
ทุนสนับสนุนการสร้าง สนับสนุนการวิจัยต่อปี ล้านบาท จากแหล่งทุนภายในและ
ผลงานวิจัย
ภายนอก

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริม การผลิต
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

การจัดการ
● งานศูนย์ภาษา
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● ทุกคณะ
สถาบันวิจัย
● วิทยาลัยนวัตกรรม
และพัฒนา
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร้อยละ  ส่งเสริมและสนับสนุน
● งบแผ่นดิน
80 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งบดาเนินงาน
263,910 บาท
งานสร้างสรรค์
รวม 263,910 บาท
 อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
● งบรายได้
สมรรถนะด้านการวิจัย
ผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ งบดาเนินงาน
2,015,855 บาท
และ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
รวม 2,015,855 บาท
ท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น 2,279,765 บาท
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้จากการปฏิบัติการ
วิจัย และการทาวิจัยร่วมระหว่าง
เครือข่าย
 พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติส่งเสริม
สนับสนุนการไปนาเสนอผลงาน
ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
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ผู้รายงาน

กลยุทธ์

2.2 สร้างผลงานวิจัย
ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
ตอบโจทย์ระดับชาติ
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ท้องถิ่นประเทศชาติ

โครงการ

ตัวชี้วัด

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม
จนมีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2.2.2.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การส่งเสริมผลงาน
วิจัยเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2.3. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย

2.2.3.1 จานวนครั้ง
การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ

เป้าหมาย

กิจกรรม

 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในฐานข้อมูล TCI ISI SJR
และ Scopus
 ส่งเสริม สนับสนุน การให้
ความรู้ด้านการวิจัยให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย
ระดับ ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย
5
เชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2
ครั้ง

งบประมาณ

●งบรายได้

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

● คณะวิทยาศาสตร์และ สถาบันวิจัย

งบดาเนินงาน
เทคโนโลยี
และพัฒนา
40,000 บาท
● คณะเทคโนโลยี
รวม 40,000 บาท
อุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท ● คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
● คณะสาธารณสุขศาสตร์
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ●งบแผ่นดิน
● คณะวิทยาศาสตร์และ สถาบันวิจัย
หรือระดับนานาชาติ
งบดาเนินงาน
เทคโนโลยี
และพัฒนา
245,300 บาท
● คณะมนุษยศาสตร์และ
รวม 245,300 บาท
สังคมศาสตร์
●งบรายได้
● คณะเทคโนโลยี
งบดาเนินงาน
การเกษตร
937,970 บาท
● บัณฑิตวิทยาลัย
รวม 937,970 บาท ● สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งสิ้น 1,183,270 บาท
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กลยุทธ์

โครงการ

2.3. พัฒนาการ
ผลิตผลงานวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู

2.3.1 โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู

2.4 พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา

2.4.1 โครงการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2.3.1.1ร้อยละของ
ร้อยละ
อาจารย์ที่ได้รับการ
80
ส่งเสริมผลิต
ผลงานวิจัยด้าน
การผลิตหรือพัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือ
นาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิต
หรือพัฒนาครู
2.4.1.1 ระดับ
ระดับ
ความสาเร็จของ
5
การพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา

กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

ส่งเสริมอาจารย์ผลิตผล
●คณะครุศาสตร์
สถาบันวิจัย
●งบรายได้
งานวิจัยด้านการผลิตหรือ
●ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ และพัฒนา
งบดาเนินงาน
พัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการ
●สถาบันวิจัยและพัฒนา
75,000 บาท
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน
รวม 75,000 บาท
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ รวมทั้งสิ้น 75,000 บาท
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตหรือพัฒนาครู

หน่วยงานทั้งหมด
● การจัดการความรู้
●งบแผ่นดิน
งบดาเนินงาน
● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ จากการปฏิบัติการ 2,000 บาท
วิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร งบรายจ่ายอืน่
22,500 บาท
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน รวม 24,500 บาท
●งบรายได้
งบดาเนินงาน
56,300 บาท
รวม 56,300 บาท
รวมทั้งสิ้น 80,800 บาท
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งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ

3.3 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิม่ ขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน

โครงการ
3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน

3.1.2 โครงการส่งเสริม
นักศึกษาลงพื้นที่
ดาเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3.1.1.1 จานวนหมู่บ้าน
52  สร้างเครือข่ายร่วมกับท้องถิ่น  งบแผ่นดิน
● ทุกคณะ
ในจังหวัดปทุมธานีและ หมู่บา้ น  สารวจข้อมูลหมู่บ้าน
● วิทยาลัยนวัตกรรม
งบดาเนินงาน
จังหวัดสระแก้วที่มี
การจัดการ
1,523,673 บาท
 จัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้าน
ฐานข้อมูลตาบลใน
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
งบรายจ่ายอื่น
 รายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน
การคัดเลือกชุมชน
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
15,768,900 บาท

คั
ด
เลื
อ
กหมู
บ
่
า
้
นที
ส
่
าคั
ญ
เพื
อ
่
ท
า
สาคัญเพื่อใช้ในการ
รวม 17,292,573 บาท ● สานักส่งเสริมการ
กิ
จ
กรรมพั
น
ธกิ
จ
สั
ม
พั
น
ธ์
พัฒนาท้องถิ่น
เรียนรู้และบริการ
 งบรายได้
วิชาการ
งบดาเนินงาน
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จ ระดับ  สร้างประมวลองค์ความรู้
● ทุกคณะ
236,900 บาท
ของการสร้างเครือข่าย
5  สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและ รวม 236,900 บาท
● วิทยาลัยนวัตกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
รวมทั้งสิ้น 17,529,473 บาท การจัดการ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
● มรภ.วไลยฯสระแก้ว
 จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
ภายในหรือภายนอก
● สานักส่งเสริมการ
เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
เรียนรู้และบริการ
ชุมชนท้องถิ่น
ศึกษาและแก้ไขปัญหา
วิชาการ
 การบรรยายสาธารณะ
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
(Public Lecture)
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
3.1.2.1 ร้อยละของ
ร้อยละ สนับสนุน ส่งเสริมให้
งานวิชาศึกษาทั่วไป
 งบรายได้
นักศึกษาที่ลงทะเบียน
95
นักศึกษาดาเนินกิจกรรมพันธ งบดาเนินงาน 20,000
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
กิจสัมพันธ์
บาท
มีการลงพื้นที่ดาเนินงาน
รวม 20,000 บาท
พันธกิจสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท
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ผู้รายงาน
สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ

สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ

งานวิชาศึกษาทั่วไป

กลยุทธ์
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชดาริหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
และเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์

โครงการ
3.2.1 โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กิจกรรม
3.2.1.1 ร้อยละของ
ร้อยละ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
บุคลากรและนักศึกษาที่
80
โครงการตามแนวพระราชดาริ
ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้
และหลักปรัชญาของ
ตามแนวพระราชดาริ และ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
นักศึกษา บุคลากรและ
พอเพียง
ประชาชนในท้องถิ่น
3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความ
มากกว่า
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
4.51
โครงการ
3.2.2 โครงการอนุรักษ์
3.2.2.1 ร้อยละของ
ร้อยละ  กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชฯ อัน
การดาเนินงาน
80 และปลูกรักษาทรัพยากร
เนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการที่บรรลุ
 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ตามวัตถุประสงค์
ประโยชน์ทรัพยากรโดยนาพืช
ของโครงการ
สมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
 กิจกรรมทาหนังสือ สื่อ
ฐานข้อมูลและเว็บไซต์เผยแพร่
ความรู้
 กิจกรรมจัดนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
 กิจกรรมประชุมวิชาการและ
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นระดับภูมิภาค
 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
สานักส่งเสริม
 งบแผ่นดิน
งบดาเนินงาน 31,650 บาท การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ
รวม 31,650 บาท
 งบรายได้
งบดาเนินงาน 19,130 บาท
รวม 19,130 บาท
รวมทั้งสิ้น 50,780 บาท

ผู้รายงาน
สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ

● งบแผ่นดิน

งานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ

งบดาเนินงาน
1,000,000 บาท
รวม 1,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,000,000
บาท

งานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ

กลยุทธ์
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชดาริหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
และเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์
3.3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดการ
เรียนรู้รองรับการ
ปฏิรูปการศึกษาและ
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching

โครงการ
3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ

3.4 พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและ
การวิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น

3.4.1โครงการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตให้เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการและ
การวิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น

3.3.1 โครงการพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้ว

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กิจกรรม
3.2.3.1 ร้อยละของ
ร้อยละ จัดกิจกรรม นิทรรศการ
การดาเนินงานโครงการ 100 โครงการวันสาคัญกิจกรรม
ตามแผนจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณ
● งบแผ่นดิน
งบดาเนินงาน 88,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น 12,000 บาท
รวม 100,000 บาท
● งบรายได้
งบดาเนินงาน 76,000 บาท
รวม 76,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 176,000 บาท
3.3.1.1 ระดับ
ระดับ  สร้างประมวลองค์ความรู้
●งบแผ่นดิน
ความสาเร็จของการสร้าง 5  สร้างเครือข่ายถ่ายทอด
งบรายจ่ายอื่น
เครือข่ายชุมชน นัก
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาครู
2,971,200 บาท
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่ น
ประจาการแบบ Coaching
รวม 2,971,200 บาท
เรียนรู้ จากภายในหรือ
 เผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ รวมทั้งสิ้น 2,971,200 บาท
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ของการพัฒนาครูประจาการ
เพื่อพัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching
แบบ Coaching
 สร้างมาตรฐาน ฝึกอบรมและ
พัฒนาครูมืออาชีพ
3.4.1.1ระดับ
ระดับ  กิจกรรมพัฒนาศูนย์
●งบแผ่นดิน
ความสาเร็จของการ
3
ปฏิบัติการและการวิจัยโดย
งบอุดหนุน
พัฒนาโรงเรียนสาธิต
เชื่อมโยงกับโรงเรียนเครือข่าย 2,008,700 บาท
ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
และโรงเรียนในท้องถิ่น
รวม 2,008,700 บาท
และการวิจัยเป็น
 กิจกรรมพัฒนาครูโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 2,008,700 บาท
ต้นแบบให้กับโรงเรียน
สาธิตให้เป็นครูมืออาชีพ
ในท้องถิ่น
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ด้านการสอนด้านหลักสูตร
และการวิจัย
34

ผู้รับผิดชอบ
สานักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ

ผู้รายงาน
สานักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ

งานพัฒนาครูและ
งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม
 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมทั้ง
ทางด้านหลักสูตรการเรียน
การสอนระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนเครือข่ายและ
โรงเรียนในท้องถิ่น
 กิจกรรมเผยแพร่จัดอบรม
นวัตกรรมต้นแบบการ
ประเมินผลและติดตาม
ช่วยเหลือ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

3.4 เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวั ฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

4.1 บริหารจัดการ
งานส่งเสริมศาสนา
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย

4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการงาน
ส่งเสริมศาสนา ทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
บริหารจัดการ
งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2.สร้างเครือข่าย
หรือแลกเปลี่ยน ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับท้องถิ่นและ
ระดับนานาชาติ

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ระดับ ● จัดกิจกรรม
●งบแผ่นดิน
● ทุกคณะ
5
ด้านศิลปวัฒนธรรม
งบดาเนินงาน
● วิทยาลัยนวัตกรรม
● ประกวดผลงาน
408,311 บาท
การจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
งบร่ายจ่ายอื่น
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
ภายในประเทศ
700,000 บาท
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สร้างผลงานอนุรักษ์
รวม 1,108,311 บาท
● งานศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริม สืบสานและ ●งบรายได้
กองพัฒนานักศึกษา
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งบดาเนินงาน
ที่ได้รับการเผยแพร่
363,235 บาท
ในระดับชาติหรือ
รวม 363,235 บาท
นานาชาติ
รวมทั้งสิ้น 1,471,546 บาท
4.2.1 โครงการสร้าง 4.2.1.1 จานวน
1 ● สร้างเครือข่ายด้าน ●งบแผ่นดิน
งานศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายหรือ
เครือข่ายพันธมิตร เครือข่าย ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น
กองพัฒนานักศึกษา
จัดกิจกรรมด้าน
ที่มีความร่วมมือ
● จัดกิจกรรมร่วมกับ
57,000 บาท
ศิลปวัฒนธรรมและ ด้านศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายด้าน
รวม 57,000 บาท
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และดาเนินกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมและ
●งบรายได้
ในประเทศหรือ
ร่วมกันทั้งใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
งบดาเนินงาน
ต่างประเทศ
ประเทศหรือ
ประเทศหรือต่างประเทศ 130,000 บาท
ต่างประเทศ
รวม 130,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 187,000 บาท
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ผู้รายงาน
งานศิลปวัฒนธรรม
กองพัฒนาศึกษา

งานศิลปวัฒนธรรม
กองพัฒนาศึกษา

กลยุทธ์
4.3 พัฒนาระบบกลไก
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

โครงการ
4.3.1. โครงการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
4.3.1.1 ระดับ
ระดับ
ความสาเร็จของ
3
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กิจกรรม
กิจกรรมสร้างสรรค์
จากศิลปวัฒนธรรม
เช่น การจัดงาน
แสดงผลงาน
การประชุมวิชาการ
กับศิลปวัฒนธรรม
เป็นต้น
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งบประมาณ
●งบแผ่นดิน
งบรายจ่ายอื่น
106,000 บาท
รวม 106,000บาท
●งบรายได้
งบบุคลากร 154,980 บาท
งบดาเนินงาน
1,214,300 บาท
งบลงทุน 100,000 บาท
รวม 1,469,280 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,575,280 บาท

รับผิดชอบ
● งานบริหารทรัพย์สิน
และจัดการรายได้
● งานศิลปวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา

ผู้รายงาน
งานศิลปวัฒนธรรม
กองพัฒนาศึกษา

3.5 เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5.1 ดึงดูด
บุคลากรที่มี
ความสามารถ
ให้เข้าทางานใน
มหาวิทยาลัย
พัฒนาขีด
สมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่อง
ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
สู่ความเป็นเลิศ

5.1.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ระดับ
5

กิจกรรม

งบประมาณ

● จัดทาแผนอัตรากาลัง

●งบแผ่นดิน

และแผนพัฒนาบุคลากร
● ประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผน
● บริหารเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเงินประจา
ตาแหน่ง
● บริหารกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
● กิจกรรมสร้างสรรค์และ
พัฒนาบุคลากร
● สนับสนุนให้บุคลากร
ทาผลงานเสนอเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
● พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร
● ประเมินผลความพึงพอใจ
ที่มีต่อสถาบัน
● ค่าตอบแทนล่วงเวลา
เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าที่
สานักงาน

งบบุคลากร
72,194,000 บาท
งบดาเนินงาน
15,931,750 บาท
งบร่ายจ่ายอื่น
2,300,000 บาท
งบอุดหนุน
235,957,100 บาท
รวม 326,382,850 บาท
●งบรายได้
งบดาเนินงาน
19,475,500 บาท
งบลงทุน 100,000 บาท
รวม 19,575,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 345,958,350 บาท
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ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

ผู้รายงาน
งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5.2 เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลเพื่อ
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม

5.2.1 โครงการ
พัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

5.2.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การดาเนินการของ
การพัฒนาระบบ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
5.2.2.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่ได้รับการ
พัฒนาแก้ไขตามแผน

ระดับ
4

พัฒนาระบบการประเมิน ●งบรายได้
คุณธรรมและความโปร่งใส ดาเนินงาน 62,000 บาท
ในการดาเนินงานของ
รวม 62,000 บาท
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
รวมทั้งสิ้น 62,000 บาท

ร้อยละ
80

กิจกรรมปรับปรุงจัดทา
แผนพัฒนา แก้ไข
กฎระเบียบ ข้อบังคับ

●งบรายได้

ระดับ
5

การบริหารจัดการ
การประกันการศึกษา
คุณภาพภายใน (IQA)

●งบแผ่นดิน

ระดับ
5

การจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ
(EdPEx)

5.2.2 โครงการ
พัฒนาและแก้ไข
กฎหมาย
5.3 พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

5.3.1 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ

5.3.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.3.1.2. ระดับ
ความสาเร็จการจัดการ
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินที่เป็นเลิศ
(EdPEx)

กิจกรรม
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งบประมาณ

ดาเนินงาน 640,000 บาท
รวม 640,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 640,00 บาท

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงาน
งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี สานักงานอธิการบดี

งานนิตกิ าร
งานนิติการ
สานักงานอธิการบดี สานักงานอธิการบดี

หน่วยงานทั้งหมด

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ

ดาเนินงาน 47,453 บาท
รายจ่ายอื่น 1,691,000 บาท
รวม 1,738,453 บาท
●งบรายได้
ดาเนินงาน 849,917 บาท งานมาตรฐานและ งานมาตรฐานและ
รายจ่ายอื่น 141,500 บาท จัดการคุณภาพ
จัดการคุณภาพ
รวม 991,417 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,729,870 บาท

กลยุทธ์
5.4 พัฒนา
ประสิทธิผล
การบริหาร
สานักงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.4.1 โครงการ
5.4.1.1 ร้อยละของ
พัฒนาประสิทธิผล การเบิกจ่าย
การบริหารสานักงาน งบประมาณ
ตามแผนที่กาหนด

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กรและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)

5.4.2.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การดาเนินการสื่อสาร
องค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

ร้อยละ ● กิจกรรมกากับติดตาม
●งบแผ่นดิน
หน่วยงานทั้งหมด กองนโยบายและแผน
90
การดาเนินงานของ
ดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยการประเมินผล 16,143,016 บาท
งานของมหาวิทยาลัยและคณะ รายจ่ายอื่น 152,400 บาท
● การบริหารสานักงาน
งบลงทุน
(วัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์
132,078,800 บาท
และวัสดุการศึกษา
รวม 148,374,216 บาท
เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค ●งบรายได้
ค่าจ้างเหมาบริการ)
ดาเนินงาน
● ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
73,172,681 บาท
พัฒนาอาคารสถานที่
งบลงทุน 1,904,550 บาท
● ค่าเบี้ยประกันชีวิตของ
รวม 75,077,231 บาท
รวมทั้งสิ้น 223,451,447 บาท
นักศึกษา
● การบริหารความเสี่ยง
● การตรวจสอบภายใน
ระดับ ● จัดทาแผนสื่อสารองค์กร ●งบแผ่นดิน
งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
5
และการสื่อสารการตลาด
ดาเนินงาน 101,280 บาท สานักงานอธิการบดี สานักงานอธิการบดี
แบบบูรณาการ (IMC)
รวม 101,280 บาท
● ดาเนินการตามแผนสื่อสาร ●งบรายได้
องค์การและการสื่อสาร
ดาเนินงาน 1,571,531 บาท
การตลาดแบบบูรณาการ
งบลงทุน 30,000 บาท
(IMC)
รวม 1,601,531 บาท
● ประเมินผลงานตามแผน รวมทั้งสิ้น 1,702,811 บาท
สื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)
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กลยุทธ์

โครงการ

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารสานักงาน

5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
โดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม

5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

5.5.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวที่มี
สุนทรียะ
การอนามัย
สุขาภิบาลและ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีความพร้อม
ด้านอาคาร
สถานที่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

ร้อยละ ● ประชุมคณะกรรมการใน
100 หน่วยงาน
● ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ
● ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
● ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย
● ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
● คณะกรรมการอื่นๆ
ระดับ ● พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ
4
รอบอาคาร สถานที่
● การจัดการด้านพลังงาน
● การจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัย
● การจัดการน้า
● การจัดการอากาศ
● การจัดการความปลอดภัย
● การปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค พื้นฐาน
● การปรับปรุงระบบการขนส่ง
●จัดทาพื้นที่สาหรับนักศึกษา
ในการทากิจกรรมร่วมกัน
(Co-Working Space)
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งบประมาณ
●งบแผ่นดิน

ดาเนินงาน 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น 10,600 บาท
รวม 60,600 บาท
● งบรายได้
ดาเนินงาน 4,387,337 บาท
รวม 4,387,337 บาท
รวมทั้งสิ้น 4,447,937 บาท

●งบแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

 สานักงานสภา

 สานักงานสภา

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

 หน่วยงานทั้งหมด  หน่วยงานทั้งหมด
 สานักส่งเสริม
 สานักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน

วิชาการและ
งานทะเบียน

●สานักงานอธิการบดี สานักงานอธิการบดี
ดาเนินงาน 243,000 บาท ●หน่วยงานทั้งหมด

รวม 243,000 บาท
●งบรายได้
ดาเนินงาน 1,106,520 บาท
งบลงทุน 350,000 บาท
รวม 1,456,520 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,699,520 บาท

กลยุทธ์

โครงการ

5.6 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สิ่งอานวยความ
สะดวกและบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย ให้
พร้อมต่อการเป็น
Semi residential
University

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย
มากกว่า ● จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้
ความพึงพอใจของ
4.51 ● พัฒนาแหล่งเรียนรู้
นักศึกษาและอาจารย์
● พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้
ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สิ่งอานวยความสะดวก
และบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย
5.6.1.2 ร้อยละของ
ร้อยละ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
5
เรียนรู้ เช่น หนังสือ
ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูล เพื่อการ
สืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี
5.6.2 โครงพัฒนา
5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความ มากกว่า  จัดหาและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ พึงพอใจของนักศึกษา 4.51 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
และระบบเครือข่าย และอาจารย์ต่อการ
ระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการเป็น พัฒนาเทคโนโลยี
 พัฒนาจุดพื้นให้บริการ
Semi residential สารสนเทศ และระบบ
สัญญาอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มี
University
เครือข่ายให้พร้อมต่อ
เสถียรสภาพ ครอบคลุมทุก
การเป็น Semi
พื้นที่
residential
 พัฒนาฐานข้อมูล และ
University
สารสนเทศเพื่อการ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
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งบประมาณ
●งบแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ
 สานักวิทยบริการ

ผู้รายงาน
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดาเนินงาน 3,998,808 บาท และเทคโนโลยี
รายจ่ายอื่น
สารสนเทศ
1,600,000 บาท
 ทุกคณะ
งบลงทุน 182,200 บาท  วิทยาลัยนวัตกรรม
รวม 5,781,008 บาท
การจัดการ
●งบรายได้
 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
ดาเนินงาน
23,110,415 บาท
งบลงทุน 211,808 บาท สานักวิทยบริการ สานักวิทยบริการ
รวม 23,322,223 บาท
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น 29,103,231 บาท สารสนเทศ
สารสนเทศ

●งบแผ่นดิน
ดาเนินงาน 194,000 บาท
รวม 194,000 บาท
●งบรายได้
ดาเนินงาน 310,000 บาท
งบลงทุน 170,000 บาท
รวม 480,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 674,000 บาท

● งานสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร์
● หน่วยงาน
ทั้งหมด

งานสารสนทศและ
คอมพิวเตอร์

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

5.7 บริหารจัดการ 5.7.1 โครงการบริหาร 5.7.1.1 ระดับ
รายได้จากสินทรัพย์ จัดการรายได้จาก
ความสาเร็จของ
สินทรัพย์
แผนการบริหาร
จัดการรายได้ของ
สินทรัพย์

ระดับ ● กิจกรรมจัดหารายได้จาก
4
สินทรัพย์
● กิจกรรมสนับสนุนหรือ
พัฒนามหาวิทยาลัย
● กิจกรรมบริหารสานัก
บริหารทรัพย์สินและรายได้

5.8 พัฒนา
ประสิทธิผล
การบริหาร
โรงเรียนสาธิต

ร้อยละ ● จัดสวัสดิการสาหรับนักเรียน
90 ● บริหารจัดการสานักงาน
● สานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน
และผู้ปกครอง
● ซ่อมบารุง และพัฒนาอาคาร
สถานที่บริหารห้องปฏิบัติการ
● ประเมินการสอนและพัฒนา
สมรรถนะการสอน
● พัฒนาสมรรถนะและ
จรรยาบรรณครูมืออาชีพ
● บริหารงานบุคคล
● ประชาสัมพันธ์และการ
รับสมัครนักเรียน
● จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ
การศึกษา
● ค่าหนังสือเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน

5.8.1 โครงพัฒนา
5.8.1.1 ร้อยละของการ
ประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
บริหารโรงเรียนสาธิต ตามแผนทีก่ าหนด
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงาน
งานบริหารทรัพย์สิน งานบริหารทรัพย์สิน
●งบรายได้
งบบุคลากร 16,220,122 บาท และรายได้
และรายได้
ดาเนินงาน 42,518,560 บาท
งบรายจ่ายอื่น 1,500,000 บาท
งบลงทุน 2,690,000 บาท
รวม 62,928,682 บาท
รวมทั้งสิ้น 62,928,682 บาท
●งบแผ่นดิน
ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ
งบอุดหนุน 3,131,600 บาท
งบลงทุน 250,000 บาท
รวม 3,381,600 บาท
●งบรายได้
งบบุคลากร
35,841,249 บาท
งบดาเนินงาน
19,248,462 บาท
งบลงทุน
3,149,313 บาท
รวม 58,239,024 บาท
รวมทั้งสิ้น 61,620,624 บาท

บทที่ 4 นิยามศัพท์
2.1 นิยามศัพท์ เกณฑ์การคานวณ และตัวชี้วัดเป้าประสงค์
2.1.1 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น
1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา
นิยามศัพท์
หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ
มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รบั การเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.กาหนด
1.2.4 จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ
นิยามศัพท์
 ผลงานที่ ได้ รับรางวั ลหรือการเผยแพร่ในระดั บชาติ หรื อนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึ งผลงานที่เผยแพร่ลั กษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดนาเสนอการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาตัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็น ที่
ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็ นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนาเสนอผลงานไม่น้อย
กว่า 5 หน่วยงาน

44

1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
ต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
3. ผลงานที่ได้รับ การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโย ชน์ตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน
 ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการนาเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นๆ
1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความทีม่ าจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน
เกณฑ์การคานวณ
ตัวชี้วัด 1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
จานวนอาจารย์นกั พัฒนาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัตริ ่วมกับชุมชน
X 100
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ตัวชี้วัด 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
จานวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
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X 100

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ตอบโจทย์
การพัฒนาท้องถิ่น
เกณฑ์การประเมิน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มผี ลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิน่
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ
เกณฑ์การคานวณ
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติใน
ปีงบประมาณนั้นๆ
จานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ หมดในปีงบประมาณนั้นๆ

X 100

ตัวชี้วัด 1.6 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
นิยามศัพท์
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือ
วิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานความสาเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็ นเอกสาร
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
 การนับแนวปฏิบัตทิ ี่ดีไม่นับซ้ากับปีทผี่ ่านมา
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ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า
1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2 ขึ้นไป
นิยามศัพท์
 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ของทุกคณะ วิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน 2562 นักศึกษาระดับบัณฑิตกาลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages :
CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้
Proficient User:
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคาศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการทางาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้คาเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง
C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถ
ใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม)
ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาสาหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม
Independent User:
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น
รวมทั้งจะอ่านและทาความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสาคัญของข้อความทั่วๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทางาน
โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับ สถานการณ์ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์
เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้
Basic User:
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจาวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ ครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย
สถานที่ ภูมิ ศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมู ล ทั่ วไป และการใช้ชี วิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน
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ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้
A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน สามารถแนะนาตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้ง คาถาม
เกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคาถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน
ทั้ ง นี้ส ามารถสรุป เป็นตารางเปรีย บเที ยบกรอบความสามารถทางภาษาอัง กฤษที่ เ ป็นภาษาสากล (The Common European
Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้

เกณฑ์การคานวณ
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีม่ ีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด

X 100

ตัวชี้วัดที่ 1.8 จานวนผู้ประกอบการรายการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
นิยามศัพท์
ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ตั้งเพื่อค้นหา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการทาธุรกิจ
ที่ยังไม่มีใครทามาก่อน
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ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
นิยามศัพท์
ผลการสารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562
เกณฑ์การคานวณ
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
X 100
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั้ หมดที่จบการศึกษา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา
นิยามศัพท์
สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ จบการศึกษาในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 ที่สามารถสอบ
บรรจุข้าราชการครู หรือได้รับขึ้นทะเบียนสารองเพื่อเรียกบรรจุเข้ารับราชาการ หรือ ได้ทางานเป็นครูในสถานศึกษาเอกชน
เกณฑ์การคานวณ
จานวนบัณฑิตครูทสี่ อบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกทีจ่ บการศึกษา
X 100
จานวนบัณฑิตครูทงั้ หมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในท้องถิ่น
นิยามศัพท์
การทางานในท้องถิ่น หมายถึง การทางานในภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้าน หรือการทางานในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
เกณฑ์การคานวณ
จานวนบัณฑิตครูทสี่ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในท้องถิ่น
X 100
จานวนบัณฑิตครูทงั้ หมดที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
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ตัวชี้วัดที่ 1.14 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
นิยามศัพท์
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) อยู่ในระดับดี หมายถึง ระดับผลคะแนน O-NET แตละกลุมสาระวิชา
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ากว่า ร้อยละ 50 และ ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับ 2 พอใช้ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ากว่า ร้อยละ 50 แต่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกว่า ร้อยละ 50 แต่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกว่า ร้อยละ 50 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
2.1.2 เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของ
ประเทศ
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ
นิยามศัพท์
 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือ
เป็นการต่อยอดความรูเ้ ดิม
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิล ปะและสิ่ งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่ มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึก ษาค้นคว้ าอย่างเป็นระบบที่
เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่ม ศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ศิลปะ
ได้แก่ ทัศนศิลป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ
ประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature)
ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจาการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ
1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (product innovation)
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2) นวัตกรรมด้านบริการ (service innovation)
3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process)
4) รูปแบบธุรกิจใหม่ (business model innovation)
 ผลการดาเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาทาร่วมกัน
เกณฑ์การคานวณ
จานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทสี่ ร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ
X 100
จานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทสี่ ร้างนวัตกรรมทั้งหมด
ตัวชี้วัด 2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
นิยามศัพท์
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์
(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อย ร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน
และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 การเผยแพร่ผ ลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบั บ
สมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากหน่วยงาน
ต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ
และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง
5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน )
นิยามศัพท์
 นับผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน
 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิม พ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
ฐานข้อ มู ล การจัดอั นดับ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ ฐานข้อมู ล ISI Web of Science (Science Citation
Index Expand , Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรื อฐานข้ อ มู ล Scopus หรื อ วารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัด 2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม
2.5.1 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
2.5.2 จานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถ
นาผลงานบริการวิชาการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา
นิยามศัพท์
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นาผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจนาผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจั ยเกี่ยวกับอาหาร
ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น
 สิ ท ธิ บั ต ร หมายถึ ง หนั ง สื อ ส าคั ญ ที่ รั ฐ ออกแบบให้ เ พื่ อ คุ้ ม ครองการประดิ ษ ฐ์ ( Invention) หรื อ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจาหน่าย
สินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรั กษาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห้าง ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษา
พืชผักผลไม่ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
นิยามศัพท์
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการ
ประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิ ษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแ นว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงาน
ด้านจิต รกรรม ประติม ากรรม ภาพพิม พ์ ภาพถ่ าย ภาพยนตร์ สื่อ ประสม สถาปัต ยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่ นๆ (2) ศิล ปะการแสดง
(Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์
และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์
ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
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2.1.3 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และ
มีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
นิยามศัพท์
การน้อมนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยคานึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจาเป็น
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู้
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกาหนดและ
ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของ
มหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 มีก ารก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เ ป็นอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็นต้นแบบแห่ง วิถีห ลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจนอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 จานวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการ
ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
นิยามศัพท์
 ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่ เกิดจากการบริการวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยคานึงถึ ง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสาคัญ ผลของการบริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
 ผลงานบริ การวิ ชาการที่สามารถสร้างคุ ณค่ าแก่ ผู้รั บบริการชุมชนและสังคม หมายถึ ง โครงการที่จั ดขึ้ นเพื่อพัฒนาชุ มชนหรือองค์กร
ภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้วมี ผลก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้ นแก่ ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
นิยามศัพท์
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาชุมชนตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมีจิตสานึกสาธารณะ รู้เป้าหมาย เชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชน
และจัดการความสัมพันธ์กับภาคี ใช้แผนการจัดการความรู้ และทุนชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 3.7 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์
นิยามศัพท์
โรงเรียนในท้องถิ่น หมายถึง โรงเรียนในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
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2.1.4 เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพมาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์การคานวณ
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยทั้งหมด

x 100

ตัวชี้ วัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกที่ ไ ด้รับ
การรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
เกณฑ์การคานวณ
จานวนอาจารย์ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ
x 100
จานวนอาจารย์ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้ หมด
ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การคานวณ
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตาแหน่งทางวิชาการที่ กพอ.
กาหนด
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x 100

ตัวชี้วัด 5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การคานวณ
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ ข้าสู่ตาแหน่งที่สงู ขึ้น
x 100
จานวนผู้ที่มีคุณสมบัตเิ ข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 5.5 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License
นิยามศัพท์
อาจารย์ทสี่ อบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License สอบผ่านแล้ว ไม่นามานับซ้า
ตัวชี้วัดที่ 5.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
นิยามศัพท์
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึง การบริหารขีดความสามารถ และอัตรากาลังเพื่อให้งานของสถาบัน
บรรลุผลสาเร็จ การดาเนินการของสถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศในการทางานเพื่อให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการทางาน
 ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากาลัง
1.ขีดความสามารถและอัตรากาลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตรากาลัง โดยมหาวิทยาลัย
มีวิธีการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับกาลังคนที่ต้องการ
2.บุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ มหาวิทยาลัยมั่นใจว่าบุคลากรเป็นตัวสะท้อน
ให้เห็นถึงความหลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน
3.การทางานให้บรรลุผล มหาวิทยาลัยมีวิธีการจัดระบบและบริหารบุคลากร เพื่อ
 ทาให้งานของสถาบันประสบความสาเร็จ
 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่
 ส่งเสริมสนับสนุนการมุง่ เน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอืน่ และการเรียนรู้ของผู้เรียน
 ให้มีผลการดาเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย
4. การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยมีวิธีการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตรากาลังที่กาลังเปลี่ยนไป โดยมีวิธีการอย่างไร ในการ
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 บริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดาเนินการได้อย่าง

ต่อเนื่อง ป้องกันการลดจานวนของบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบหากจาเป็น
 เตรียมพร้อมและบริหารช่วงทีม่ ีการเพิ่มของบุคลากร
 การเตรียมบุคลากรเพือ่ รับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจาเป็น
 บรรยากาศด้านบุคลากร
1. สภาพแวดล้อมของที่ทางาน มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการเพือ่ ให้มั่นใจว่าสถานที่ทางานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และ
มีความสะดวกในการทางานของบุคลากร มีตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว ในสภาพแวดล้อมการทางานที่แตกต่างกัน มี
ความแตกต่างที่สาคัญในปัจจัย ตัววัด หรือเป้าหมาย เหล่านีอ้ ย่างไร
2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และมีนโยบาย มหาวิทยาลัยได้
ออกแบบสิง่ เหล่านี้ให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคคลากรทีห่ ลากหลายและตามความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากรอย่างไร บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ที่สาคัญอะไรบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)
นิยามศัพท์
TQR หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR : Thai Quantifications Register)
ตัวชี้วัด 5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
นิยามศัพท์
มหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง สถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีเกณฑ์การประเมิน ๖ ด้าน คือ
1. ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting And Infrastructure)
2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)
3. การจัดการของเสีย (Waste management)
4. การจัดการน้า (Water usage)
5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Transportation)
6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education)
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ตัวชี้วัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
นิยามศัพท์
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย การสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น วิธีการที่สถาบันใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นาเพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยทาให้บุคลากรมี ส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการ
ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม
1. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
1. วัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมีวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มลี ักษณะการสื่อสารทีเปิดกว้าง มีผลการดาเนินการที่
โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน มหาวิทยาลัยทาให้มั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและ
วิธีคิดของบุคลากร เป็นมหาวิทยาลัยเอื้ออานาจ (empower) ให้กับบุคลากร
2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน มหาวิทยาลัยมีวิธีการกาหนดปัจจัยผลักดันสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการ
กาหนดปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร
3. การประเมินความผูกพัน วิธีการประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และตัว วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของ
บุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ วิธีการและตัวชี้วัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร สาหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร มหาวิทยาลัยอ าจใช่
ตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบคลากรเพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร
4. การจัดการผลการดาเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการดาเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าว
ได้พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร มีก ารดาเนินการในระบบ ระบบการจัดการผลการ
ดาเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้
 การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อทาให้เกิดนวัตกรรม
 การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนของผูเ้ รียน
 การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน
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2. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
1.ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร
ผู้บริหาร และผู้นาแต่ละคน
ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้
 การให้ความสาคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว
 สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม
 สนับสนุนจริยธรรมและการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
 ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
 ทาให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ
 ทาให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้นาความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการทางาน
2. ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมิ นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และ
การพัฒนาสถาบันในเรื่อง
 หาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผลลั พธ์ ของการเรี ยนรู้กั บผลการประเมิ นความผู กพั นของบุคลากรและกั บผลลั พธ์ ที่ส าคั ญของ
มหาวิทยาลัย
 ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพื่อชี้บ่งโอกาสสาหรับการปรับปรุงทั้งในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การ
พัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร
3.ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุการวางแผนสืบทอด
สาหรับตาแหน่งผูบ้ ริหารและผู้นา
ตัวชี้วัดที่ 5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ
นิยามศัพท์
 ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุม่ ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการจากการดาเนินการและความสาเร็จของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นายจ้าง
2. บัณฑิต
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3. ผู้รับบริการวิชาการ
4. นักศึกษา
5. บุคลากร
6. ผู้ปกครอง
7.ศิษย์เก่า
8. ประชาชน
 ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน 2.การบริการวิชาการ 3.การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม 5.การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นิยามศัพท์
นักเรียนในท้องถิ่น หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพื้นทีจ่ ังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
ตัวชี้วัดที่ 5.18 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กาหนด
นิยามศัพท์
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของสานักทรัพย์สินและรายได้ค่าเทอมของนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.19 อัตรากาไรจากผลการดาเนินงาน (Operation Profit Margin)
นิยามศัพท์
อัตรากาไรจากการผลการดาเนินงานแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการหารายได้ของมหาวิทยาลัยในการทากาไร หลังจากหักต้นทุนสินค้า
และหักค่าใช้จ่ายรวม
เกณฑ์การคานวณในปีนั้นๆ
กาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรจากผลการดาเนินงาน (Operating Profit Margin)(%)
=
รายได้จากการดาเนินงาน
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2.2 นิยามศัพท์ เกณฑ์การคานวณ และตัวชี้วัดโครงการ
2.2.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนในคณะ
นิยามศัพท์
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้
โดนเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมื อปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เ ป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถนาไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต
เกณฑ์การคานวณ
จานวนหลักสูตรที่พฒ
ั นาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
X 100
จานวนหลักสูตรทีจ่ ัดการเรียนการสอนทัง้ หมดในคณะ
โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
ตัวชี้วัดโครงการ 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
เกณฑ์การคานวณ
การเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
X 100
งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพทั้งหมด
ที่ได้รับการจัดสรรตามแผน
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โครงการที่ 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา
เกณฑ์การคานวณ
จานวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์
จานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา

x 100

โครงการ 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
นิยามศัพท์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง บุคลิกลักษณะของบัณฑิตที่แสดงออกถึงทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคตมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานภาครั ฐ ภาคธุรกิจและตลาดแรงงานต้องการ โดยมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3R x 8C กล่าวคือ
3R ได้แก่ 1. Reading (อ่านออก)
2. Writing (เขียนได้)
3. Arithmetics (คิดเลขเป็น)
8C ได้แก่ 1.ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา(Critical Thinking and problem solving)
2.ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation)
3.ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา (Collaboration, teamwork and leadership)
4.ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสือ่ (Communications, information and media literacy)
5.ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding)
6.ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT literacy )
7.ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and learning skills)
8.ความมีเมตตากรุณา (compassion)
ดังนั้นทักษะของคนต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ (Knowledge Worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning
Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพอะไร
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เกณฑ์การคานวณ
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
X 100
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
โครงการที่ 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
ต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
เกณฑ์การคานวณ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัตผิ ่านการทางานร่วมกับชุมชน
จานวนนักศึกษาทั้งหมด

x 100

โครงการที่ 1.2.5. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่
เกณฑ์การคานวณ
จานวนหลักสูตรที่มกี ารพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่
x 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา
นิยามศัพท์
ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสาหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสานักงานดูแล
การสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
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เกณฑ์การคานวณ
จานวนนักศึกษาทุกชั้นปีทเี่ ข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา
จานวนนักศึกษาทั้งหมด

X 100

โครงการที่ 1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.6.1.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
เกณฑ์การคานวณ
จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
X 100
จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตทั้งหมด
2.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้ องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
ยังยื่น ของประเทศ
โครงการที่ 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
เกณฑ์การคานวณ
จานวนอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ ร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
x 100
จานวนอาจารย์ทั้งหมดทีผ่ ลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ ร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
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โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
นิยามศัพท์
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ใน
ทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นาผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจนาผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัย
เกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น
 การวิจัย พั ฒ นา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒ นา นวัตกรรมจาก
วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้าน
การวิจัยและพัฒนา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 5 มีการจดทะเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการการที่ 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.3.1 จานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ
นิยามศัพท์
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์
(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมิ นบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วยและมี บ ทความที่ มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3
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หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วยและบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ที่ดา้ นการผลิตหรือพัฒนาครู
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู
เกณฑ์การคานวณ
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รบั การตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู
x 100
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
โครงการที่ 2.4.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สสู่ าธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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2.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.1 ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่ อใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น
เกณฑ์การคานวณ
จานวนหมูบ่ ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วทีม่ ีฐานข้อมูลตาบล
ในการคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
x 100
จานวนหมูบ่ ้านทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและทีม่ ีความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนทีป่ รากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมีการจัดการ
บรรยายสาธารณะ (Public Lecture)
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โครงการที่ 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพื้นที่ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นที่ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
เกณฑ์การคานวณ
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นทีด่ าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทีล่ งทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

X 100

โครงการที่ 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑ์การคานวณ
จานวนบุคลากรและจานวนนักศึกษาที่ได้รบั การพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
X 100
จานวนบุคลากรและจานวนนักศึกษาทั้งหมด
โครงการที่ 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ตัวชี้วัดที่ 3.2.2.1 ร้อยละของการดาเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เกณฑ์การคานวณ
จานวนการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทีบ่ รรลุวัตถุประสงค์
X 100
จานวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทั้งหมด
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โครงการที่ 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัดที่ 3.2.3.1 ร้อยละของการดาเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
เกณฑ์การคานวณ
จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
X 100
จานวนโครงการทัง้ หมดตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการที่ 3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่ อ
พัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รบั การพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนาเอาองค์
ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงการที่ 3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 3.4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการกาหนดแผนการดาเนินงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กบั โรงเรียนในท้องถิ่น
ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 90
ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการดาเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู้หรือครูต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา
ระดับ 5 โรงเรียนท้องถิ่นนาองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปดาเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีหลักฐานประจักษ์
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2.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการที่ 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กจิ กรรมหรือบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนิน 3-4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ มีการดาเนินการ 6-7 ข้อ
โครงการที่ 4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สสู่ าธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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2.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส ธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อ
ประชาชน
โครงการที่ 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
โครงการที่ 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของการดาเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของการดาเนินการของการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน
เกณฑ์การคานวณ
จานวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน
X 100
จานวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้กาหนดให้พัฒนาหรือแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้
โครงการที่ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบทีก่ าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3-4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ มีการดาเนินการ 6 ข้อ

73

ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบทีก่ าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการ
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3-4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ มีการดาเนินการ 6 ข้อ
โครงการที่ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.2 ระดับความสาเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx)
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการทีเ่ ป็นเลิศ
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ การดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการทีเ่ ป็นเลิศ
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โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด
เกณฑ์การคานวณ
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
X 100
จานวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กาหนด
โครงการที่ 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ตัวชี้วัดที่ 5.4.2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51
โครงการที่ 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ตัวชี้วัดที่ 5.5.1.1 ระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51
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โครงการที่ 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
ตัวชี้วัดที่ 5.7.1.1 ระดับความสาเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนระดับความสาเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์
โครงการที่ 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด
เกณฑ์การคานวณ
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
X 100
จานวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กาหนด
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2.3 เป้าหมายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์
2.3.1 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 หลักสูตร
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หลักสูตร
3. คณะครุศาสตร์ 2 หลักสูตร
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หลักสูตร
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 หลักสูตร
6. คณะวิทยาการการจัดการ 2 หลักสูตร
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 หลักสูตร
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 หลักสูตร
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 หลักสูตร
10 .ศูนย์ภาษา 1 หลักสูตร
รวม 18 หลักสูตร
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ผลงาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ผลงาน
3. คณะครุศาสตร์ 3 ผลงาน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ผลงาน
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน
6. คณะวิทยาการจัดการ 3 ผลงาน
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ผลงาน
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3 ผลงาน
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 ผลงาน
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 5 ผลงาน
รวม 40 ผลงาน
1.2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ผลงาน
3. คณะครุศาสตร์ 3 ผลงาน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน
6. คณะวิทยาการจัดการ 2 ผลงาน
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ผลงาน
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8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ผลงาน
รวม 24 ผลงาน
1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รบั การเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 25 ผลงาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ผลงาน
3. คณะครุศาสตร์ 40 ผลงาน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 ผลงาน
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 ผลงาน
6. คณะวิทยาการจัดการ 40 ผลงาน
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 ผลงาน
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 ผลงาน
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 5 ผลงาน
รวม 300 ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.8 จานวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ราย
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ราย
3. คณะครุศาสตร์ 1 ราย
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ราย
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ราย
6. คณะวิทยาการจัดการ 1 ราย
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7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ราย
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ราย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ราย
รวม 10 ราย
2.3.2 เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน
3. คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน
6. คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ผลงาน
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 ผลงาน
รวม 10 ผลงาน
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ตัวชี้วัด 2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21 ผลงาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70 ผลงาน
3. คณะครุศาสตร์ 30 ผลงาน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 ผลงาน
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 ผลงาน
6. คณะวิทยาการจัดการ 30 ผลงาน
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 30 ผลงาน
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 40 ผลงาน
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 15 ผลงาน
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 30 ผลงาน
รวม 325 ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน )
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 บทความ
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 บทความ
3. คณะครุศาสตร์ 10 บทความ
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 บทความ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 บทความ
6. คณะวิทยาการจัดการ 5 บทความ
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 บทความ
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8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 บทความ
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 บทความ
รวม 67 บทความ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ผลงาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ผลงาน
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ผลงาน
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 ผลงาน
รวม 20 ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.5.2 จานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริหาร ชุมชน และสังคม โดยสามารถนา
ผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 รางวัล
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รางวัล
3. คณะครุศาสตร์ 1 รางวัล
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รางวัล
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 รางวัล
6. คณะวิทยาการจัดการ 1 รางวัล
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 รางวัล
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8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 รางวัล
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว 1 รางวัล
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 รางวัล
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 รางวัล
รวม 11 รางวัล
ตัวชี้วัดที่ 2.6 จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 รางวัล
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รางวัล
3. คณะครุศาสตร์ 1 รางวัล
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รางวัล
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 รางวัล
6. คณะวิทยาการจัดการ 1 รางวัล
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 รางวัล
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 รางวัล
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว 1 รางวัล
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 รางวัล
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 รางวัล
รวม 11 รางวัล
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2.3.3 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จานวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน
3. คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน
6. คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 ผลงาน
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 ผลงาน
11.สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 ผลงาน
รวม 11 ผลงาน
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2.3.4 เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีล ธรรม จริย ธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน
3. คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน
6. คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 ผลงาน
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 3 ผลงาน
11. งานศิลปวัฒนธรรม 8 ผลงาน
รวม 20 ผลงาน
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2.3.5 เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ
โครงการที่ 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ
ตัวชี้วัดโครงที่ 1.4.1.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เครือข่าย
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เครือข่าย
3. คณะครุศาสตร์ 1 เครือข่าย
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 เครือข่าย
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เครือข่าย
6. คณะวิทยาการการจัดการ 1 เครือข่าย
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 เครือข่าย
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 เครือข่าย
10. บัณฑิตวิทยาลัย 1 เครือข่าย
11. ศูนย์ภาษา 1 เครือข่าย
รวม 11 เครือข่าย
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โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด 3.1.1.1 จานวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยงาน
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะครุศาสตร์
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6.คณะวิทยาการจัดการ
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
9.งานวิชาศึกษาทั่วไป
10.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว
11. สานักส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละบริการวิชาการ
รวม
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จานวนเป้าหมาย (หมู่บ้าน)
จ.ปทุมธานี
จ.สระแก้ว
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
18
27
25

บทที่ 5 การกากับติดตาม
1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
โดยจะต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสาคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหาร
ทุกระดับรวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดาเนินงานที่กาหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สานัก ผ่านกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีก ารก าหนดนโยบาย
การจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอื้ออานวยต่อการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน และจัดให้มีการกาหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์
เพื่อพั ฒนาองค์ก ารให้มีส มรรถนะสูง จัดประชุม ติดตามผลการดาเนินการแสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญ หาอันสืบเนื่องมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อ ทาให้การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแผนปฏิบัติก ารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การใ ห้มี
สมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตามแนวทางการประเมินผลการดาเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่ง เน้นผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และ
เทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยกาหนดจัดให้มีการกาหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่
ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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3. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
การขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อนายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติก ารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่
กาหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยควรนาเสนอสาระสาคัญของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดาเนินงานเพื่อจะได้มีการ
พัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
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1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
โดยจาเป็นต้องมีการนาเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็น
รอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดาเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 การมีเวทีหรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิง
ปฏิบัติ
1.4 การกาหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนาเสนอความก้าวหน้า รายงานผล
สร้างการรับรู้ถึงผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้
รับทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ค วรต้องจัดให้
มีการนาเสนอ เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
2. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
2.1 การพัฒนาผู้นาในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้อง
อาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงานและการปรับเปลี่ยน
แนวคิดวิธีป ฏิบัติง านที่ เป็นสิ่งเคยชินอันเป็นภารกิ จที่ล้วนมุ่ง เน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจาเป็นต้องใช้เวลาและ
ความต่อเนื่องในการดาเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคลดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นาการเปลี่ย นแปลงที่
กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
2.2 การร่วมมือกันการท างานในรูป แบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์สืบเนื่องจากกระบวนการนายุทธศาสตร์รวมทั้ งนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทาให้การขับเคลื่อนการ
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ดาเนินงาน ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมากดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการทางานแบบ
เครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทาให้การดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการประสบผลสาเร็จ
2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ
แผนให้เ ป็นที่รับ รู้และเข้าใจตรงกั นของผู้เ กี่ยวข้องทุ กฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุท ธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้ห น่วยงาน บุคล ากร
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดาเนินการที่ได้มีการกาหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางก ารบริหารหลายๆ
ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การ
รองรับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสาเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรร
รางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น
2.4 การติดตามประเมิ นผลการปฏิบัติง านตามแผนปฏิบัติก ารมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดาเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของทุกปี และนาเสนอผลการปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะและนาผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป
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ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล

ด้านการศึกษา
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฎิรูป
การศึกษาแห่งการเรียนรู้
โดยให้ความสาคัญ
ทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก
ไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพ
ของคนไทยให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิต
โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สัมมาชีพในพื้นที่ ลดความ
เหลื่อมล้าและพัฒนากาลังคน
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ
พื้นที่ ทั้งในด้านเกษตร
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย
โดยส่งเสริมการเรียนรู้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1.ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะความรู้
และความสามารถ ในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานโครงการ
1. แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพปฐมวัย
4. แผนการยกระดับศูนย์ฝึกอบรม
แรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

นโยบายข้อ 2 การปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อปรับเกณฑ์
มาตรฐานทั้งหลักสูตร อาจารย์
บัณฑิตและนักศึกษา ให้มีความ
หลากหลาย ครอบคลุมทั้งสาย
วิชาการ สายวิชาชีพและ
ปฏิบัติการเพื่อผลิตนักวิจัย/
นักวิชาการ (Academic) นัก
วิชาชีพชั้นสูง (Professional)
และนักเทคนิค/นักปฏิบัติ
(Technical/Practice) ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศรวมทั้งสามารถแข่งขัน
ได้ในอาเซียน

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความเป็น
ธรรม
แนวทางการพัฒนา

นโยบายข้อ 6 การส่งเสริม
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อน นโยบาย
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ
1.รอยต่อการศึกษาระดับอื่น
7.เครือข่ายอุดมศึกษา
8.การพัฒนาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
9.โครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบายข้อ 1 เร่งสร้าง
ผลงานการพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงประจักษ์
นโยบายข้อ 2 ผลิตและ
พัฒนาครูมืออาชีพ ร่วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา
นโยบายข้อ 3 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี
ธรรมาภิบาลและเป็น
องค์กรแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิต
บัณฑิตโดยกระบวน
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูป แบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

นโยบายรัฐบาล

ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถ
มีความรู้ และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้ม
การจ้างงานในอนาคต
ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคมโดยบูรณาการ
ความรู้และคุณธรรม เข้า
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้
การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความ
ร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งในและนอกโรงเรียน
ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิต
และพัฒนาครูที่มีคุณภาพและ
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ ตรงตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

2. การกระจาย การให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
แผนงานโครงการ
3. โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณด้านการศึกษาแบบ
มุ่งเน้นสัมฤทธิ์

ไปสู่การปฏิบัติหรือดาเนินการ
ตามโจทย์ ในการพัฒนาประเทศ
และเครือข่ายผลักดันประเด็นที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องการให้
ส่วนกลางเข้าไปช่วยสนับสนุน
โดยเครือข่ายเป็นกลไกในการ
เชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับและ
ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่และ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความเป็น
ธรรม
แนวทางการพัฒนา

นโยบายข้อ 8 การผลิตพัฒนาครู
และผู้บริหารการศึกษา
การผลิตครูที่มีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการ

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบายข้อ 2 ผลิตและ
พัฒนาครูมืออาชีพ
ร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอด เผยแพร่ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

นโยบายรัฐบาล

วิชาที่สอนอนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
ครู หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การเรียนทางไกล
การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
รวมทั้งปรับระบบ การ
ประเมินสมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

3.การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนและ
การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
แผนงานโครงการ
4.โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง

ของประเทศทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพโดยหลักสาคัญ คือการ
พัฒนาวิธีการผลิตครู ตั้งแต่
กระบวนการรับเข้า กระบวน
การผลิตครู ขั้นตอนที่สาเร็จ
การศึกษาติดตามดูแลครูเพื่อจะ
ไปช่วยเหลือโรงเรียนที่บัณฑิตไป
ทางานด้วย นอกจากนี้ยังมี
แนวนโยบายที่จะเสนอรัฐบาลให้
ใช้เครือข่ายอุดมศึกษา 9
เครือข่าย เป็นพี่เลี้ยงในการ
พัฒนาโรงเรียนต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.พัฒนาเมือง
2.1.แนวทางการพัฒนาหลัก
2.1.2.ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

Coaching

นโยบายข้อ 1 เร่งสร้าง
ผลงานการพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงประจักษ์
นโยบายข้อ 2 ผลิตและ
พัฒนาครูมืออาชีพ
ร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
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แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์และ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

2.2.แนวทางการพัฒนาเมืองสาคัญ
2.1.2.พัฒนาเมืองปริมณฑล
(สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็น
เมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและ
การพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่ง
และโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้าน
สุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่
อาศัย
ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
1.เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ใน
เชิงพณิชย์และเชิงสังคม
2.พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur )
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้ง
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการ
เรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย นาไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
รณรงค์ สร้างจิตสานึก
ทางวัฒนธรรม การเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
แนวทางพัฒนา
1.ปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงาน
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส

นโยบายข้อที่ 1 การลงทุน
พัฒนาประเทศผ่าน
สถาบันอุดมศึกษา
มีกลไกการดาเนินงานใน 3
โครงการ ได้แก่
1.1. โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
เพื่อให้ได้มาตรฐานการ
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ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ
2. การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษา
ปัจจุบัน
- การจัดสถาบัน
อุดมศึกษา 4 กลุ่ม
3. ธรรมาภิบาลและบริหาร
จัดการ

นโยบายข้อ 3 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่เป็น
เลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัย

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ทันสมัย คล่องตัวมีขนาดเหมาะสม
เกิดความคุ้มค่า
2.ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ
และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ
5.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
6.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
แผนงานโครงการ
2. การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
การบริหารงานแห่งรัฐ
4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อวาง
ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
เชิงพื้นที่
5. การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน
กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

อุดมศึกษาและเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน
1.2 โครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย
ระดับโลก
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ใน
อุดมศึกษาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

4.การพัฒนาขีดความสามารถ ธรรมาภิบาลและเป็น
ในการแข่งขันของประเทศ
องค์กรแห่งความสุข
5. การเงินอุดมศึกษา
6.การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา
- การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐ
กลุ่มใหม่

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

(Information and communication
Technology/ICT) สาหรับภาครัฐ
(Government Shared
Infrastructure)
9.การสร้างกลไกล“ยับยั้ง”และ
“สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกัน
การทุจริต
10.การพัฒนากระบวนการจัดทา
นโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมาย
กฎระเบียบ ให้มีคุณภาพและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน
นโยบายข้อ 3 การประกัน
คุณภาพการศึกษาและ การ
ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ของตนเองทั้งในระดับหลักสูตร
คณะ สถาบัน โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาตามศักยภาพ และบริบท
ของแต่ละกลุ่มสถาบัน
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นโยบายข้อ 3 ยกระดับ
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหาร
คุณภาพมาตรฐานการจัด การพัฒนามหาวิทยาลัย
การศึกษาตามเกณฑ์
เพือ่ ความ เป็นเลิศสู่สากล
มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรร
มาภิบาลและเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข

ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive Learning) สร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

นโยบายสภาฯข้อ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธ
กิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

นโยบายสภาฯ ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

นโยบายสภาฯ ข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้อง โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศสู่สากล

