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ค าน า 
 

สืบเน่ืองจากการประกันคุณภาพ และการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน ซึ่งต้องท าเป็นประจ าทุกปี งานวิชาศึกษาท่ัวไปจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2560 และแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 ฉบับน้ีข้ึน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ตามกลยุทธ์ ภารกิจ ของหน่วยงาน 
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ร่วมกัน งานวิชาศึกษาท่ัวไป คาดหวังว่าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2560 
ฉบับน้ี จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมท้ังใช้เป็นกรอบในการก ากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยงาน ในโอกาสต่อไป 

 ขอขอบคุณ อาจารย์ประจ าหมวดวิชา ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องจนท าให้การจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติราชการฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี 

 

    งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
งานวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เนื่องจากวิชาศึกษาทั่วไปนั้น        
มีความส าคัญคือ “เป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิด
อย่าง      มีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ  และวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี” ตามเกณฑ์ของ สกอ.สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบจ าแนกเป็นรายวิชา 
หรือบูรณาการใดๆ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุม และผสมผสานสาระวิชาของ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีจ านวนหน่วย
กิตรวม ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต (กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 9)  

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแตป่ี พ.ศ.2549 ภายใต้การ
ดูแลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต่อมาในปี พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า “งาน” โดยใช้ช่ือว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ท าหน้าที่
ก ากับดูแลจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาวิชาศึกษาทั่วไป ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยต้ังไว้ ประสานงานด าเนินการผลิตต ารา คู่มืออาจารย์ แนวการสอน สื่อการ
สอน และจัดผู้สอนรายวิชา  

ปัจจุบัน งานวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินงานในรูปของคณะท างาน โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน อาจารย์ประจ าสังกัด หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปจ านวน 9 คน และอาจารย์ผู้สอนที่มาจากการรบัสมัครอาจารย์จากคณะต่างๆ ที่มีความประสงค์จะสอนจ านวนกว่า 200 คน มีรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557 จ านวน 5 รายวิชา และหลักสูตรปรบัปรุงตาม สมอ.08 พ.ศ.2559 จ านวน 9 รายวิชา มุ่งพัฒนานักศึกษาในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และ
ผลิตภาพ (Productive Learning) ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยใช้หลักบูรณาการสอนแบบ Active Learning, Project 
Based Learning, Research Based Learning, Critical Thinking และ Team Teaching  

วิชาที่รับผิดชอบตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่ 
1. GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน 
2. GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีคุณสมบัติตามเอกลักษณ์ และ       

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3. GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการ

วิเคราะห์ประเมินทางเลือก 
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4. GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมินตนเอง ยอมรับความ
หลากหลาย และผลกระทบ เพื่อพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคม พหุวัฒนธรรมได้ 

5. GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคมที่สมบูรณ์ 
 

วิชาที่รับผิดชอบตามหลักสูตรปรับปรุงด้วย สมอ.08 พ.ศ.2559 จ านวน 9 รายวิชา ได้แก่ 
1. VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระจริยวัตร พระราชกรณียกิจในการพัฒนาสังคม และ

เศรษฐกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักการทรงงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2. VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นความส าคัญของภาษาไทย และพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การฟัง การพูด การ

อ่าน    การเขียน อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
3. VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย 

และสากล  
4. VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้ โดยเน้นการอ่าน และการสืบค้นข้อมูล 
5. VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การสื่อสารและน าเสนอผลงาน 
6. VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรีย นมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ประเมินทางเลือก 
7. VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคมที่สมบูรณ์ 
8. VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมินตนเอง ยอมรับความ

หลากหลายและผลกระทบ เพื่อพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคม พหุวัฒนธรรมได้ 
9. VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีคุณสมบัติตามเอกลักษณ์ 

และ     อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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วิสัยทัศน์ (Vision)       :      เป็นองค์กรน าในการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 
พันธกิจ (Mission)       :          1. พัฒนาหลักสูตรเชิงสรา้งสรรค์และผลิตภาพเพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ 
                            2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ คือ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีทกัษะการสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตอาสา ปรบัตัวให้เข้ากบัสงัคมพหุวัฒนธรรมภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

3. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนบัสนุนการจัดการจัดการเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 
                              

ค่านิยมองค์กร :                   G = Generalist เป็นองค์กรทีร่วบรวมทรัพยากรบุคคลทีม่ีองค์ความรูห้ลากหลาย 
                             E = Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการท างาน 

                                V = Volunteer มีจิตอาสา ส่งเสรมิให้เกิดจิตอาสาในการท างาน  
                             R = Responsibility มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

                                       U = Unity การท างานเปน็ทีม มุ่งเนน้การท างานร่วมกัน 
 
นโยบายการปฏิบัติงาน 

จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกดังกล่าว งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงก าหนดนโยบายการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีการ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรม น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท าโครงการ ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมการคิดแบบมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ ภายใต้กระบวนการ PDCA และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ด้านการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ รักองค์กร มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศทางวิชาการ และสภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน และส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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เป้าประสงค์  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ 
2. สร้างสังคมอุดมปัญญา และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน และประเทศชาติ 
3. พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย 
4. สืบสานวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ภูมิปัญญาของชาติ 
5. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ินใน
การพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 กลยุทธ์   

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 
กลยุทธ ์
2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งค่ัง และยั่งยืน

ของท้องถ่ินประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์  
3.1   สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน 
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              3.2   พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
               3.3   พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching  
               3.4   พัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  
               3.5   ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                 กลยุทธ์  
                  4.1   บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้การอนุรกัษ์  ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
                  4.2   สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ินในระดับท้องถ่ินและระดบันานาชาติ 
                  4.3   พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
                 กลยุทธ์  
                  5.1   ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถใหเ้ข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบคุคลอย่างต่อเนือ่งทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
                  5.2   ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
และ    ได้มาตรฐานสากล 
                  5.3    พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  
                  5.4    จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการข้ันพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi residential University  
                  5.5    การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
                  5.6    บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
 
 
 
 



 
 

9 
 

 
 
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริม  การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.1  ร้อยละของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 
 

ร้อยละ  90 ● กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน เช่น Authentic 
learning, Self- directed 
learning, Cooperative 
learning, Crystallization 
learning, Project learning 
เป็นต้น 
● กิจกรรมแสดงผลงาน     
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ของหลักสูตร(งบ สสว.) 
● กิจกรรมประกวดโครงการ
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
เพื่อค้นหา Best Practice (งบ 
สสว.) 
● การจัดหาวัสดุ และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ    ด้าน
วิทยาศาสตร์  
● สหกิจศึกษา 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  
● ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3 
+I1 

1.2.3.1 ร้อยละของโครงการที่
ส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมในการ
ท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I 
ด าเนินการบรรลุส าเร็จตามบ่งชี้
ของโครงการ 

ร้อยละ  80 ● การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะตาม
มาตรฐาน TQFบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ กิจกรรมกีฬา หรือ
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมให้
ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
● ประกันอุบัติเหตุของ
นักศึกษา 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
  

กองพัฒนานักศึกษา 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 

1.2.4  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชนต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
20 
 

อาจารย์จัดกิจกรรมในรายวิชา
ให้กับนักศึกษา  โดยน าเอา
ความรู้งานสร้างสรรค์ วิจัย 
นวัตกรรมไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน  

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.3 สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายในรูปแบบ    
ประชารัฐกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศและมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

14 
เครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ภายในประเทศ 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 
หมายเหตุ  
 1ประชาคมอาเซียน+3+I หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และ I คือประเทศอินเดีย 
 2การทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK ส านักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบออกเป็นสองส่วน คือ สอบ
ข้อเขียน และ การพูด  
 การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังน้ี  
  ระดับที่ 1 ส าหรับผู้สอบที่เข้าใจค าศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 ค า 
  ระดับที่ 2 ส าหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 ค า 
  ระดับที่ 3 ส าหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การท างานและท่องเที่ยวประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้ว         อย่างน้อย 600 ค า 
 
  ระดับที่ 4 ส าหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 
1,200 ค า 
  ระดับที่ 5 ส าหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีน    ในที่สาธารณะได้ 
เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 ค า 
  ระดับที่ 6 ส าหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้
ศัพท์ภาษาจีน 5,000 ค าขึ้นไปการสอบสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดับต้น  ระดับกลาง ระดับสูง  
                        ผู้สมัครสอบข้อเขียน ระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียน และสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน  
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2.1 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย  

2.1.1 โครงการจัดหา
ทุนสนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย 
 
 

2.1.1.1จ านวนเงินสนับสนุนการ
วิจัยต่อปี 

250,000 
บาท 

 จัดหางบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก 

●งานศึกษาทั่วไป 
250,000 บาท 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชา
รัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้าง
ความม่ังคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 
 

2.2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้าง  องค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น
หรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น 

1 ผลงาน ● ส่งเสริมและสนับสนุน   
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
● อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัยผลิต
นวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์
และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นต่อคณะ 
 
 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 
ผลงาน 
 

สถาบันวิจัยและพฒันา 

2.2.1.2 จ านวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

1 ผลงาน  พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ส่งเสริม สนับสนุนการไป
น าเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 

 งานศึกษาทั่วไป 1 
ผลงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2.2 สร้างผลงานวิจัย ที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชา
รัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้าง
ความม่ังคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาติ 

2.2.2. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

2.2.1.4 จ านวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติ หรืออ้างอิง 
หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 
และสังคม 

35 ผลงาน   ส่งเสริม สนับสนุนการให้
ความรู้ด้านการวิจัย ให้กับ 
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย 

 งานวิชาศึกษาทั่วไป 
35 ผลงาน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2.2.1 จ านวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย
ต่อปีงบประมาณ 
 

1 ครั้ง   จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

 งานศึกษาทั่วไป 
ระดับชาติ 1 ครั้ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 

2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา  

2.3.1 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

2.3.1.1 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กรแห่ง การ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

ระดับ 4 ● การจัดการความรู้ 
● การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้    
องค์ความรู้ จากการปฏิบัติการ
วิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
 

● ส านักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 
●  หน่วยงานทั้งหมด 

ส านักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ  

 
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน  

2.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  

     ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  



 
 

15 
 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอก เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 
 

3.1.2 โครงการพัฒนา
จิตอาสาให้กับ
นักศึกษาในการ
ด าเนินการงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 
 

3.1.2.1 ร้อยละหลักสูตรที่
นักศึกษามีโครงการจิตอาสาใน
การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ 
90 

สนับสนุน ส่งเสริม ให้
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปด าเนินกิจกรรม
โครงการจิตอาสาในการ
ด าเนินงาน   พันธกิจสัมพันธ์ 

งานวิชาศึกษาทั่วไป งานวิชาศึกษาทั่วไป 

3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชด าริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และ
เฉลิมพระเกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ 

 
 

3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรต ิ

3.2.3.1 ร้อยละของการ
ด าเนินงานโครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 
80 

จัดกิจกรรม นิทรรศการ 
โครงการวันส าคัญ กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ  

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

 
หมายเหตุ 
 1 พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ คือ  1.ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  2. ชุมชนต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนต าบลท่าเกษม และต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 2 เป้าหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนต าบลคลองห้า 2.ชุมชนต าบลสวนพริกไทย 
 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  

  ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
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  ระดับ 3  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 

 3.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
  ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนด  และผลักดันนโยบายสู่การปฏิ บัติงานจนเกิด

กระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย  
  ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  คุณภาพสูงขึ้น  สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น  
  ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากร

และเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง  
  ระดับ 4  มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนบุคลากรและ

นักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตาม 
  ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 3.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
  ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการน าเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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 เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

4.1 บริหารจัดการ งาน
ส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม            
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
สานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสริม
ศาสนา ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานบริหารจัดการ
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ    5 ● จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
● ประกวดผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ 

 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป ส านักศิลปวัฒนธรรม 

 หมายเหตุ : เกณฑ์การใหค้ะแนน  
 1แหล่งเรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2 แหล่ง ได้แก่ 1. เรือนไทย 2.ลานวัฒนธรรม ลานติ้ว   
 4.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนิน  3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6-7 ข้อ 
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เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.2 ปรับปรุง กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนา         
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ        
การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
และเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคมและได้
มาตรฐานสากล 
 
 
 

5.2.2 โครงการ
เสริมสร้าง             
ธรรมาภิบาลและ    
เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม     
มีการเบิกจ่ายให้
เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสถูกต้องตาม
ระเบียบ 

5.2.2.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนที่ก าหนด 

 ร้อยละ 
 90 

● กิจกรรมก ากับติดตาม           
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย   การ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณะ 
● การบริหารส านักงาน            
(วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์และ
วัสดุการศึกษา เชื้อเพลิง 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่) 
● ซ่อมแซมปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง(ขนาดเล็ก) 
● การบริหารความเสี่ยง  
● การตรวจสอบภายใน 
 
 

หน่วยงานทั้งหมด 
 

● กองนโยบายและแผน 
 

5.2.4 โครงการ   
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา               
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.2.4.1ร้อยละของผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัยภายในตาม
เกณฑ์ สกอ. เพิ่มขึ้น 
 
 
 

ร้อยละ 3 การบริหารจัดการมาตรฐาน
การศึกษา (QA) 
 

● ส านักมาตรฐานและ
การจัดการคุณภาพ 
● หน่วยงานทั้งหมด 

ส านักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.2.5 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณา
การ (IMC)  

5.2.5.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการสื่อสาร
องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 
 

ระดับ   4 ●  จัดท าแผนสื่อสารองค์กร
และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
● ด าเนินการตามแผนสื่อสาร
องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 
● ประเมินผลงานตามแผน
สื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) 

● งานประชาสัมพันธ์
ส านักงานอธิการบดี 
● หน่วยงานทั้งหมด 

งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานอธิการบดี 

5.2.6 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 
โดยมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 
 
 

ร้อยละ 
100 

● ประชุมคณะกรรมการใน
หน่วยงาน 
● ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ  
● ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  
● ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย  
● ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
● คณะกรรมการอ่ืนๆ 
 
 

● ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
● หน่วยงานทั้งหมด 
● ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

● ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
● หน่วยงานทั้งหมด 
● ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี
สุนทรียะการอนามัย
สุขาภิบาลและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความ
พร้อมด้านอาคารสถานที่ 
 
 
 

5.3.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยแห่ง
ความพอเพียง  

5.3.1.2 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับ
เอเชีย) 

อันดับที่ 200 ●  พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ
รอบอาคาร สถานที่  
● การจัดการด้านพลังงาน 
● การจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัย  
● การจัดการน้ า  
● การจัดการอากาศ 
● การจัดการความปลอดภัย  
● การปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค พื้นฐาน 
● การปรับปรุงระบบการ
ขนส่ง 
 

● หลักสูตรสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
● ส านักงานอธิการบดี 
● หน่วยงานทั้งหมด 

ส านักงานอธิการบดี 

5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และบริการขั้น
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 

 5.4.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi residential 
University 

>3.51 จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ
เครือข่าย 

● ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
● หน่วยงานทั้งหมด 

ศูนย์คอมพิวเตอร์  
5.4.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 
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หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร  
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบุคลากรมีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่สูงขึ้น 

 5.2.4.2 ระดับความส าเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

 5.2.5.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  
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โครงการและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ  ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

GE Expo 1. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษาที่มผีลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2. ทุกรายวิชาส่งผลงานเข้าร่วม  
3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม ของ
นักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาทั่วไปทัง้หมด 
4. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับ
รายวิชาอื่น และรายงานสรปุการเข้าชม
กิจกรรม 
 

ร้อยละ 90 
 
 

5 ผลงาน 
ร้อยละ 70 

 
1 กิจกรรม/ภาค

การศึกษา 
 

86,500 บาท 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1 ต.ค.60-ธ.ค.60 
ครั้งที่ 2 เม.ย.61-มิ.ย.61 
 
 
 
 

ผศ.อาทิมา  แป้นธัญญา
นนท ์
 
 
 

จัดการเรียนการสอนรายวิชา 
VGE101 ตามรอยพระยุคล
บาท 

1. อาจารย์/นกัศึกษาเข้าร่วมกจิกรรม  
2.จ านวนช้ินงานของนักศึกษา น าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง น้อมน า
แนวคิดจากโครงการพระราชด าริ หรือ 
หลกัการทรงงานมาใช้ 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

44,720 บาท 
 
 

ครั้งที่ 1 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 ม.ค. 61 
ครั้งที่ 3 เม.ย. 61 
ครั้งที่ 4 ก.ค. – ส.ค. 61 
 

อ.กานต์มณี ไวยครุฑ 

 
 
 

จัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
VGE102 เสวนาวิชาการ
นักเขียนซีไรท ์
 
 

1.รอ้ยละของจ านวนนกัศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมในรายวิชา 
2. ร้อยละของโครงการนกัศึกษาแสดงออก
ถึงการน าความรู้และทักษะที่ได้ ไป
ประยุกต์ใช้ 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 
 

32,000 บาท 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 มี.ค. 61  
 
 
 

อ.ธีรพงษ์ น้อยบญุญะ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ  ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

จัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
VGE103 : การแข่งขันทกัษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ 

1. ร้อยละของนักศึกษาทีเ่รียนรายวิชา 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี
ส่วนร่วมในกจิกรรม  
2. ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมมีคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษดีข้ึน 
3. ร้อยละของนักศึกษา มีความพึงพอใจ
ในการเรียนวิชา VGE103 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 80 

12,500 บาท 
 
 

ครั้งที่1 พ.ย. 60 – ธ.ค. 60 
ครั้งที่2 เม.ย. 61 – พ.ค. 
61 

อ.จิราภรณ์ ทองทวี 

จัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
VGE104 : การจัดบอรด์พระ
อัจฉริยะภาพ พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดลุย
เดช 

1. ร้อยละของนกัศึกษาที่เรียนรายวิชา 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทกัษะการ
เรยีน มสี่วนร่วมในกจิกรรม 
2. ร้อยละของโครงการของนักศึกษาใช้
ทักษะจากรายวิชา 
3. ร้อยละของโครงการของนักศึกษา
แสดงออกถึงความซาบซึง้ในพระอจัฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอ
ดุลยเดช 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 

15,000 บาท พ.ย. 60 – ธ.ค. 60 อ.จิราภรณ์ ทองทวี 

จัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
VGE105 : อบรมให้ความรูเ้พื่อ
เสรมิทกัษะ ด้านภาษา และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ร้อยละของนกัศึกษาที่เรียนรายวิชา 
VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี 
มีส่วนร่วมในกจิกรรม 
2. ร้อยละของโครงการของนักศึกษา
แสดงออกถึงการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 80 

43,200 บาท ม.ค. – พ.ค. 61 ดร.โรจนันท์ ทรงอยู ่
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ  ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

จัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
GE103 และ VGE106 : จดุ
ประกายแนวคิดสิ่งประดิษฐ์
ฉบับนกัศึกษา 

จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ทีเ่กิดจากการ
เรยีนการสอน  
 
 
 

29 ผลงาน (ร้อยละ 
90)        

23,300 บาท ครั้งที่1 ม.ค. – มี.ค. 61 
ครั้งที่2 ส.ค. – ก.ย. 61 

ดร.นลินอร นุ้ยปลอด 

จัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
GE104 และ VGE108 : 
กิจกรรม International Day 

1. ร้อยละของโครงการของนักศึกษาที่
แสดงออกถึงการเรยีนรู้วัฒนธรรมของชาติ
ต่างๆในโลก 
2. จ านวนนักศึกษาทีเ่รยีนรายวิชาความ
เป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกเข้าร่วมกจิกรรม 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

19,300 บาท ครั้งที่1 ธ.ค. 60 
ครั้งที่2 เม.ย. 61 

อ.กฤตเมธ เกตุกล่ า 

จัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
GE105 และ VGE107 : 
กิจกรรมฝกึปฏิบัติการปฐม
พยาบาลและช่วยชีวิตข้ัน
พื้นฐาน และ กิจกรรมศิลปะ
เพื่อชีวิต 

ร้อยละของนักศึกษาทีส่ามารถน าความรูท้ี่
ได้จากการเรียน มาจัดท าเป็นโครงการที่
สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 
 
 

ร้อยละ 80 46,600 บาท ครั้งที่1 ธ.ค. 60 
ครั้งที่2 ส.ค. – ก.ย. 61 

อ.ธธิธา เวียงปฏิ 

จัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
GE102 และ VGE109 : สมัชชา
ว่าด้วยศาสตร์ของพระราชา 

1. ร้อยละของการด าเนนิโครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  
2. ร้อยละของนกัศึกษาไดม้ีส่วนร่วมในการ
แก้ปญัหาชุมชน ทอ้งถ่ิน ด้วยการจัดท า
โครงการจิตอาสาพฒันาท้องถ่ิน  

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 
 

71,100 บาท ครั้งที่1 ม.ค. – มี.ค. 61 
ครั้งที่2 ส.ค. – ก.ย. 61 

ดร.สุภารัตน์ ค าเพราะ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ  ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3. จ านวนนักศึกษาทีเ่รยีนวิชาอัตลักษณ์
บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมกจิกรรม
สมัชชาว่าด้วยศาสตร์ของพระราชา  
 

ร้อยละ 80 
 

 

พัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรยีนรูจ้ากการปฏิบัตผิ่านการ
ท างานร่วมกบัชุมชน 

ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรม กระบวนการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏิบัติผา่นการท างานร่วมกบัชุมชนตอ่
จ านวนนกัศึกษาทั้งหมด  
 

ร้อยละ 20  1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 ดร.โกมล จันทวงษ์ 

สรา้งเครือข่ายในรปูแบบประชา
รัฐกบัหน่วยงานภายในประเทศ 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศ  
2. จ านวนกจิกรรมความร่วมมอื 
 

อย่างนอ้ย 1 เครอืข่าย 
 

อย่างนอ้ย 1 กจิกรรม 

13,480 บาท ก.ค. 61 อ.วรภร อิ่มเย็น 

 
โครงการและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร2์ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ  ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

นักวิจัยที่ปรึกษา 1. จ านวนเงินสนบัสนนุการวิจยั 
2. จ านวนผลงานวิจัยหรอืนวัตกรรมทีส่ร้าง
องค์ความรู้ใหมท่ี่ตอบโจทยร์ะดบัทอ้งถ่ิน
หรอืสร้างสรรค์หรือแก้ไขปญัหาชุมชน
ท้องถ่ิน 
3. ร้อยละของนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

250,000 บาท/ต่อป ี
อย่างนอ้ย 1 ผลงาน 

 
 

 ร้อยละ 20 
 

 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 ดร.โกมล จันทวงษ ์
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ  ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

สามารถพฒันากจิกรรมกระบวนการเรยีนรู้
จากการปฏิบัติผา่นการท างานร่วมกบัชุมชน 
ต่อปีการศึกษา 
 

GE Conference 1. จ านวนผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์
ของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีที่ได้รบัการ
เผยแพรร่ะดบัชาติ  
2. จ านวนครัง้การจัดประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ ร่วมกบัภาคีเครอืข่าย 
 

อย่างนอ้ย 35 ช้ินงาน  
 
 

1 ครั้ง     

270,000 บาท ต.ค. 60 – เม.ย. 61 ดร.นลินอร นุ้ยปลอด 

KM พัฒนาองค์กรแหง่การ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

ระดบัความส าเร็จของการพฒันาองค์กรแหง่ 
การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
 
 

ระดบั 4   ดร.กฤตเมธ เกตุกล่ า 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน  
    ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  

     ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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โครงการและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ  ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

อาสาท าดี VRU 1.รอ้ยละหลักสูตรที่นักศึกษามโีครงการจติ
อาสาในการด าเนนิงานพันธกจิสัมพันธ์  
2. ร้อยละของนกัศึกษาที่เรียนรายวิชาอัต
ลักษณ์บณัฑิต วไลยอลงกรณ์ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม จิตอาสา  
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 80 

 ครั้งที่1 ม.ค.61 
ครั้งที่2 ก.ค.61 

ดร.เบญจภา ไกรทอง 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ 1. นักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วม
กิจกรรม  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 
  

ร้อยละ 70 
 

ค่าเฉลีย่มากกว่า 3.51 

 1 ธ.ค. 60 ผศ.อาทิมา แป้นธญัญา
นนท ์

 
โครงการและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ  ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 

จัดการเรียนการสอนรายวิชา 
GE104 และ VGE108 : 
กิจกรรม International Day 

นักศึกษารายวิชา GE104 และ VGE108 
ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชีวิตใน
ประชาคมอาเซยีน และประชาคมโลก จัด

1 กิจกรรม   อ.กฤตเมธ เกตุกล่ า 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ  ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 

กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในรายวิชา  
 
โครงการและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ  ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ทบทวนแผนปฏิบัติการงาน
วิชาศึกษาทั่วไป 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนที่ก าหนด  
2. อาจารย์ และเจา้หนา้ที่ ประจ างานวิชา
ศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการ 
3. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 

ร้อยละ 90 
 

ไม่น้อยกว่า 15 คน 
 

1 เลม่ 

81,000 บาท ก.ค.61 อ.ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ  

พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ร้อยละของผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัยภายในตามเกณฑ์ สกอ.  
 

เพิม่ข้ึน ร้อยละ 3 9,300 บาท ส.ค.61 อ.กานต์มณี ไวยครุฑ 

ประชาสมัพันธ์งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

1. มีจลุสารงานวิชาศึกษาทั่วไป  
2. อาจารย์/นกัศึกษาเขียนบทความลงในจลุ
สาร  
3. การเผยแพรเ่อกสารสูเ่ครอืข่าย  
 

อย่างนอ้ย 2 ฉบบั 
ไมน่้อยกว่า 8 รายการ 

 
อย่างนอ้ย 5 แหง่ 

20,500 บาท ครั้งที่1 มี.ค. – พ.ค.61 
ครั้งที่2 ก.ค.60 – ก.ย.61 

ดร.โรจนันท์ ทรงอยู ่

ประชุมคณะกรรมการใน 1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม ร้อยละ 100 13,820 บาท ต.ค. 60 – ก.ย. 61 อ.วรภร อ่ิมเย็น 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ  ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน แผนการจัดประชุม  
2. จัดประชุมคณะกรรมการในหน่วยงาน  
 

 
เดือนละ 1 ครัง้ 

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
การท างานด้วยระบบ 5 ส. 

1. บุคลากรของงานวิชาศึกษาทั่วไป ให้
ความร่วมมอืกันปฏิบัติกจิกรรม 5 ส.  
2. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อผลของการ
จัดกจิกรรม  
 

อย่างนอ้ย 2 ครัง้ 
 

ค่าเฉลีย่มากกว่า 3.51 

 ครั้งที่1 ธ.ค. 60 
ครั้งที่2 มิ.ย. 61 

อ.มนตรี ชินสมบูรณ์ 

จัดหาทรัพยากรการเรียนรู ้ มีพัสดุ ใช้เพียงพอกบัการด าเนินงานและ
การจัดกจิกรรมต่างๆและผูใ้ช้บรกิารมีความ
พึงพอใจต่อการใหบ้รกิารพสัดุ ครุภัณฑ์ 
ของหน่วยงาน โดยวัดจากค่าเฉลี่ยความพงึ
พอใจ  
 

มากกว่า 3.51 703,780 บาท 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 ดร.สุภารัตน์ ค าเพราะ 

ปรับปรงุเว็บไซต์รายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของนกัศึกษา และ
อาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และระบบเครอืข่ายให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential University  
 

มากกว่า 3.51 10,000 บาท 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 อ.กัตตกมล พศิแลงาม 

พัฒนาระบบ e-document ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของนกัศึกษา และ
อาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และระบบเครอืข่ายให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential University  
 

มากกว่า 3.51 20,000 บาท 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 อ.กัตตกมล พศิแลงาม 
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หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร  
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบุคลากรมีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่สูงขึ้น 

 5.2.4.2 ระดับความส าเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

 5.2.5.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  

 


