
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) 
แผนปฏบิัติการคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 





 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (ก)  

ค าน า 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะฯ ซึ่งอาศัยทิศทาง
จากการทบทวนแผนปฏิบัติการปีที่ผ่านมา กรอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์           
การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 -2579 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายของคณะผู้บริหาร และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์
ของมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการด าเนินงานตรวจติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี    
เพ่ือน ามาสู่การวิเคราะห์ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะและหน่วยงานในสังกัด
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์หน่วยงาน   
 

                                                                                                                                 คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สารบัญ 
         หน้า 

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

พันธกิจ เป้าประสงค ์             1 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์            2 

บทที ่2  แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562            4 

 ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ ค่านิยม           4 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์            5 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       6 
การวิเคราะห ์SWOT ANALYSIS คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        8 
แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          13 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564        14 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       19 
แผนงาน โครงการ กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    30 
แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      50 
สรุปเป้าหมายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดโครงการ ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562   64 

ภาคผนวก                 
ภาคผนวก ก นิยามค าศัพท์ ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์          73 
ภาคผนวก ข นิยามค าศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ       88 
ภาคผนวก ค ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย      96 
ภาคผนวก ง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562       98 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (1)  

บทท่ี 1 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  
 
พันธกิจ   

1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น    

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ        
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน    
 
เป้าประสงค ์   

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ   
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

 3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคม
พหุวัฒนธรรม   

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 



 

 
 

(2) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ

ประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์  

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์  

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 

3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (3)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  

5.1  ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อ        
การเปลี่ยนแปลง  

5.2  ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 

5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมี
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  

5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐาน                
ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University  

5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
5.6  บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

(4) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

บทท่ี 2 
แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ปรัชญา 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี     

ปณิธาน  
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และม่ังคั่งของชุมชน   

อัตลักษณ์     
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

ค่านิยม (Core Values) 
“ VALAYA ”  

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

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

วิสัยทัศน์   
“คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นชุมชนวิชาการที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตให้เก่งและดี เป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่

พร้อมสู่สากล ตามศาสตร์แห่งพระราชา” 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (5)  

พันธกิจ   
1. พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา  
   ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนา 
        คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น   

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

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

 
 



 

 
 

(6) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เก่งและดี มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมพร้อมสู่

สากล โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน (Social Engagement)  
กลยุทธ์  

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อปัญหาใน
พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจรับใช้สังคม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา  

กลยุทธ์  
3.1   สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้  
       ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.2   พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (7)  

       เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
3.4   ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟัง 
       แนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาจิตส านึกและความสามารถของบัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

กลยุทธ์  
4.1  บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

     4.2  สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
     4.3  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคณะเป็นส านักงานดิจิทัล มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพ่ือให้คณะเป็นชุมชนวิชาการ         
และองค์กรสุขภาวะที่ดี 

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

 
 



 

 
 

(8) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
รายการ ประเด็น คะแนน ร้อยละ ร้อยละ

สะสม 
จุดแข็ง (Strenghts) 

 
ปัจจัยน าเข้า 

   
 

องค์ประกอบท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต 
   

S1 อาจารย์ในคณะส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่มีความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยี มีคุณวุฒิที่
หลากหลาย และมีความใกล้ชิดกบันักศึกษา 274 15.48 5.78 

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

 
องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 

   
S4 อาจารยส์ังกัดคณะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย (และงานสร้างสรรค์) ทั้งจากหน่วยงานภายใน

และภายนอก เป็นไปตามาตรฐาน 58 3.28 1.22 

 
กระบวนการ 

   
 

องค์ประกอบท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต 
   

S5 คณะมีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาครอบคลมุทุกทักษะ ด้วยกระบวนการ PDCA 
โดยเน้นการมสี่วนร่วมของนักศึกษา (๕) 231 13.05 4.87 

S6 คณะจดัให้มีการเรยีนการสอนที่เนน้การฝึกปฏิบัติจริง และการประยกุต์ใช้ 73 4.12 1.54 

 
องค์ประกอบท่ี ๒ วิจัย 

   
 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
   

S7 คณะมคีณะท างานพันธกิจเพื่อสังคม ตลอดจนมีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง 
และได้รับการยอมรับจากชุมชน (๕) 234 13.22 4.93 

 
องค์ประกอบท่ี ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

   
S8 คณะมรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีแผนการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่

สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการของคณะ และน าผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (๕) 
55 3.11 1.16 

 
องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

   
S9 

คณะมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการก ากับติดตาม การ
บริหารของคณะให้เป็นตามพันธกิจของกลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์ของคณะ ที่ทันต่อสถานการณ์ (๕) 92 5.20 1.94 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (9)  

รายการ ประเด็น คะแนน ร้อยละ ร้อยละ
สะสม 

S10 คณะมีกองทุนสมานใจ สมัครมติร เพื่อให้ทุนกับนักศึกษาท่ีขาดแคลน 221 12.49 4.66 

 
ผลผลิต 

   
 

องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
   

S11 อาจารย์ประจ าของคณะมผีลงานวชิาการด้านการวิจยั โดยตีพิมพ์และเผยแพร่เป็นไปตามมาตรฐาน 
(๕ ร้อยละ ๒๔) 57 3.22 1.20 

 
ผลลัพธ ์

   
 

องค์ประกอบท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต 
   

S12 นักศึกษามีศักยภาพครอบคลมุทุกทักษะ สร้างนวัตกรรมใหมไ่ดเ้สมอ  ตลอดจนมีทักษะในการจัด
กิจกรรม 83 4.69 1.75 

 
องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 

   
S13 ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

และสังคม   56 3.16 1.18 

 
องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

   
S14 คณะมีการท า MOU กับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและระดับชุมชน ส่งให้ผลคณะสามารถสร้าง

เครือข่ายการท างานทุกด้านได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 83 4.69 1.75 

S15 ค่าใช้จ่ายในการเรยีนของแต่ละหลกัสูตรทีส่ังกัดคณะมีค่าใช้จ่ายไม่แพง 71 4.01 1.50 
จุดอ่อน (Weakness) 

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

 กระบวนการ    
 องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ    

W6 คณะมเีทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่ทันมัยและพร้อมใช้งานไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ 157 14.38 3.31 



 

 
 

(10) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายการ ประเด็น คะแนน ร้อยละ ร้อยละ
สะสม 

W7 การเปิดเทอมไมต่รงกับ สพฐ. ส่งผลต่อการรับนักศึกษา จึงท าให้เสยีเปรียบมหาวิทยาลัยอื่นๆ 48 4.40 1.01 

W8 เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถสนับสนุนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหลักสูตรไมม่ี
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนประจ า 100 9.16 2.11 

 ผลผลิต    
 องค์ประกอบท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต    

W9 
บางสาขาวิชาของคณะยังไม่สอดคล้องกับค่านิยมของผู้เรียน บางหลักสูตรของคณะที่ไม่ใช่วิชาชีพ
เฉพาะ ไมต่อบโจทยต์ลาดแรงงาน แต่ไมส่ามารถปรับได้เพราะขัด/ไม่ตรงกับ มคอ.2 และเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

70 6.41 1.48 

โอกาส (Opportunities) 
 การเมือง    

O1 รัฐบาลมแีนวโน้มมุ่งผลตินโยบายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้วยการวิจัยเชิง
พาณิชย์ หรือแก้ปัญหาสังคม กอปรกับรัฐบาลจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษาโดยเฉพาะ 252 48.09 5.31 

O2 กระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ มรภ. มุ่งพัฒนาท้องถิ่น 69 13.17 1.46 
 สังคม    

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

O5 
มีเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ทีส่ามารถน ามาประยุกต์ในการจัดการเรยีนการสอนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หรือ Social Network 
 

82 15.65 1.73 

อุปสรรค (Threat) 
 การเมือง    

T1 นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มียุบรวมกระทรวง มุ่งเน้นส่งเสรมิสาย
วิทยาศาสตร์และอาชีวศึกษา มากกว่าสายสังคมศาสตร ์ 340 25.07 7.17 

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



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (11)
  

รายการ ประเด็น คะแนน ร้อยละ ร้อยละ
สะสม 

T7 
ส านักวิจัยก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาโครงการวิจยัล่าช้า ตลอดจนระเบียบการ
เบิกจ่ายของงานวิจัยมีความยุ่งยาก อีกทั้งยังขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุน หรืออ านวยความ
สะดวกในการวจิัย  

257 18.95 5.42 

 เศรษฐกิจ    

T8 เศรษฐกิจถดถอยมีผลต่อความสามารถในการจ่ายค่าเทอม กอปรกับการย้ายฐานผลติของนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ท าให้นักศึกษาลดลง 60 4.42 1.27 

 สังคม    
T9 มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีมีการแข่งขันกันสูงในสาขาวิชาเดียวกัน 149 10.99 3.14 

T10 อัตราการเกิดลดลงผู้เรยีนน้อยลงตามธรรมชาติ มีผู้สมัครเข้าศึกษามีน้อย ส่งผลท าให้ไมส่ามารถเปดิ
หลักสตูรได ้ 142 10.47 2.99 

T11 ค่านิยมด้านการศึกษาไม่เน้นเรียนสายสังคม เน้นการประกอบอาชีพ/ การเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้น 69 5.09 1.46 
T12 เทคโนโลยีท าให้นักศึกษามีช่องทางในการเรียนระบบออนไลน์มากขึน้ ท าให้มหวิทยาลัยถูกลดบทบาท 61 4.50 1.29 

 
 



 

 
 

(12) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 จากภาพ แสดงว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความจ าเป็นต้องด าเนินกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นไปในทางผสมผสาน (Question mark) กล่าวคือ เลิกผลิต
สินค้า/บริการวิชาการแบบเดิมๆ ควรพัฒนาผลผลิตใหม่ และลดกลุ่มผู้รับบริการเก่า เพิ่มกลุ่มผู้รับบริการใหม่ และเพิ่มก าลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
ควรมีแนวทางการสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิจัยมากข้ึน เช่น การให้ค าปรึกษา ให้เกิดงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ควรมีระบบในการ
ให้ค าปรึกษาและพัฒนางานวิจัย ต ารา และเอกสารประกอบการสอน ส าหรับการบริหารงานองค์กร ควรสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น 
และพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาจิตบริการ (Service Mild) แก่บุคลากร และนักศึกษาให้มากขึ้น ขณะเดียวกันควรมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังและมีการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินสายสนับสนุนวิชาการด้วยความชัดเจนและยุติธรรม ควรพัฒนาระบบการลดขั้นตอนภายในองค์กร เช่น การสร้าง ระบบ E-Office เพื่อให้
เกิดความสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (13)
  

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นชุมชนวิชาการท่ีมีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตให้เก่งและดี เป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่พร้อม
สู่สากล ตามศาสตร์แห่งพระราชา 

เป้าประสงค์ 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถ
เป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่

สากล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของ
ท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง และ

ยั่งยืนแกท่้องถิ่น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จาก 
ศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิต ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีจิตส านึกที่ดีและสามารถจัดการศิลปวัฒนธรรม

แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
ด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะด้านภาษาสากล สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติและสร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้คณะมีการจัดการบรรยายสาธารณะ 

มิติ
กระบวนการ 

พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
การเสริมสร้างการบริหารองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาคณะสู่มาตรฐาน Green University 

มิติคนและ
ความรู้ 

สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

พัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

มิติการเงิน แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย บริหารจัดการรายได้จากทุนมนุษย์ บริหารจัดการการเงินโดยยึดหลักความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

 



 

 
 

(14) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เป้าประสงค์และตัวช้ีวดัความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินงาน 

ผู้รายงาน 
2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที ่1 บัณฑิตคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์มคีุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสูส่ากล  
KPI 1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 

 หลักสูตรระยะสั้น 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 
 
- 
 
- 

 
 
2 

หลักสตูร 
2 

หลักสตูร 

 
 
2 

หลักสตูร 
2 

หลักสตูร 

 
 

2 
หลักสตูร 

2 
หลักสตูร 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการบริการวิชาการฯ 

คณะกรรมการวิชาการ 

KPI 1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

  
 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

 
 
 
 

 
3 

ผลงาน 
1 

ผลงาน 
50 

  ผลงาน 

 
3 

ผลงาน 
1 

ผลงาน 
50 

ผลงาน 

 
4 

ผลงาน 
2 

ผลงาน 
50 

ผลงาน 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

KPI 1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนา และนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน 

  ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ
ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
70 

 
 
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
70 

 
 
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
70 

 คณะกรรมการบริการวิชาการฯ 
 ทุกสาขาวิชา 

คณะกรรมการบริการวิชาการฯ 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (15)
  

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน 

2561 2562 2563 2564 
KPI 1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ที่ได้รับการเผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่
ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

 คณะกรรมการบริการวิชาการฯ คณะกรรมการบริการวิชาการฯ 

KPI 1.6 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดดี้านการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพ   

 1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

 คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ 

KPI 1.7 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการทดสอบ
ตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือ
เทียบเท่า 
 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึ้นไป 

  
 

ร้อยละ
85 

 
 

ร้อยละ 
85 

 
 

ร้อยละ 
85 

 คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ 

KPI 1.8 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั  

 1 
ราย 

2 
ราย 

3 
ราย 

 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

KPI 1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

KPI 1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มผีลงานวิจัยและนวัตกรรมทีต่รงกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ในการ พัฒนาคณุภาพชีวิต เพื่อสร้างความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่ท้องถิ่น   
KPI 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคลอ้งกับการพัฒนาท้องถิ่น 
และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

- ร้อยละ 
50 

 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

  คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการวิจัย 

KPI 2.2 จ านวนโครงการวจิัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความ
ร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

- 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ 

KPI 2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการ 3 30 30 32   คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการวิจัย 



 

 
 

(16) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน 

2561 2562 2563 2564 
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน 
KPI 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

- 5 
บทความ 

5 
บทความ 

6 
บทความ 

  คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการวิจัย 

KPI 2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ไดร้ับรางวัลจาก
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

- 1 
รางวัล 

1 
รางวัล 

1 
รางวัล 

  คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการวิจัย 

เป้าประสงค์ที ่3 ผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
KPI 3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า
แก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมไดโ้ดยสามารถน าผลงาน
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

- 1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ 

KPI 3.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

2 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ 

KPI 3.5 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาและโรงเรยีนเครือข่าย
ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับผลการเรยีนรู้และจิตพิสยัเกณฑ์การ
พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย 

 จ านวนโรงเรยีนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิ
 
 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
5 

โรงเรียน 
10 คน 

 
 
 
5 

โรงเรียน 
10 คน 

 
 
 
5 

โรงเรียน 
10 คน 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ 

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

- 1     
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

 คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ท่ี 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศดา้นธรรมาภบิาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
KPI 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
   30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

 ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากรฯ 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (17)
  

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน 

2561 2562 2563 2564 
KPI 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการรับรองคณุวุฒิจาก ก.พ.  

- ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

 ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากรฯ 

KPI 5.3 ร้อยละอาจารยป์ระจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
15 
 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

 ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากร 

KPI 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นจากผู้ที่มีคณุสมบัตเิข้าเกณฑ์ การประเมิน 

- ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

 คณะกรรมการบรหิารและ
พัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากร 

KPI 5.6 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU 
Professional License  

- ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
25 

 ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากร 

KPI 5.9 ร้อยละของหลักสตูรที่มผีลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.   
อยู่ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

 ทุกสาขาวิชา 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

KPI 5.10 ร้อยละหลักสูตรทีผ่่านการขึ้นทะเบียน TQR  - ร้อยละ
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

KPI 5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ 
2 

 คณะกรรมการบริหารคณะ 
 ทุกสาขาวิชา 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

KPI 5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
สีเขียว (ระดับเอเชีย) 

อันดับที่
≤200  

อันดับที่
≤195  

อันดับที่
≤190  

อันดับที่
≤185  

  คณะกรรมการบริหารคณะ 
 คณะกรรมการปรับปรุง

อาคารสถานท่ีฯ 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 
 
 

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

คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากร 



 

 
 

(18) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน 

2561 2562 2563 2564 
KPI 5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหาวิทยาลยัในทุกมิติ  

- › 4.00 › 4.00 › 4.00  คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 

คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
บุคลากร 

KPI 5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัเทียบกับมหาวิทยาลยัราชภัฏทั้งหมด 

- 2 4 6  คณะกรรมการสื่อสารองค์กร คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 

KPI 5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร  คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (19)
  

ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินงาน 

ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

กิจกรรม ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
2562 

เป้าประสงค์ที ่1 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่สากล  
1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการท้องถิ่น 

 หลักสูตรระยะสั้น 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 
 
 

10 หลักสูตร 
2 หลักสูตร 

 
 
 
 ทุกสาขาวิชา 

 
 
 
คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

 หลักสตูรฝึกอบรมระยะ
สั้น 
 หลักสตูรแบบสห
วิทยาการ 
 

 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
 คณะกรรมการวิชาการ 

 รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 
 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
การประกันคณุภาพการศึกษา 

1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.
ก าหนด (ผลงานสร้างสรรค์) 

 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

 ผลงาน วิจัย หรือผลงาน
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือ นานาชาติตาม
เกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

 

 
 
3 

ผลงาน 
 
 
1 

ผลงาน 
 

50 
ผลงาน 

 
 
 ทัศนศิลป์ 1 ผลงาน 
 ดนตรีสากล 1 ผลงาน 
 ศิลปะการแสดง 1 

ผลงาน 
 คณะกรรมการ

วิชาการ 1 ผลงาน 
 ทัศนศิลป์ 1 ผลงาน 
 พัฒนาชุมชน 5 
ผลงาน 
 รปศ. 15 ผลงาน 
 สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 5 ผลงาน 
 นิติศาสตร์ 5 ผลงาน 
 จิตวิทยา 10 ผลงาน 
 ภาษาไทยฯ 3 ผลงาน 

 
 
คณะกรรมการ
วิชาการ 
 
 
คณะกรรมการ
วิชาการ 
 
คณะกรรมการ
วิชาการ 

 พัฒนาหลักสตูรเน้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) 
 จัดน าเสนอและประกวด
ผลงานการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
Learning) ของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 
 
 
 
 

 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(20) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2562 
 ภาษาอังกฤษ 3 
ผลงาน 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารฯ 1 ผลงาน 
 ศิลปะการแสดง 1 
ผลงาน 
 ดนตรีสากล 1 ผลงาน 

1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนา และ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

  ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่
เข้ าร่วม โครงการต่ อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
 
 

ร้อยละ 
30 
 

ร้อยละ 
70 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากในการลดรายจ่าย
และเพิ่มรายไดสู้่เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง และ
ประชาชนมีความสุข บ้าน
คลองสิบสาม ต.พืชอุดม  
อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธาน ี
 ส ารวจข้อมลูจัดท า
ฐานข้อมูลหมู่บ้านใน
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วเพื่อกิจกรรมพันธ
กิจสัมพันธ ์
 การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนจัดการตนเองด้าน
สุขภาพร่วมกับส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสุขภาพ 
  

 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

 รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (21)
  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2562 
1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่
หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 
30 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับ
การเผยแพร่หรือก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ี
ตอบโจทย์การพัฒนา
ท้องถิ่น 

 คณะกรรมการวิชาการ  รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1.6 จ านวนแนวปฏิบัติทีด่ีด้านการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ   

1  
เรื่อง 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

 จัดท าแนวปฏิบัติทีด่ีด้าน
การจัดการเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพ 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้

 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1.7 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่มี
ผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 

 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ 
B1 ขึ้นไป 
 
 

ร้อยละ 
85 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 สาขาภาษาอังกฤษ 
 สาขาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

● Career ahead!! 
● HUSO 
Communicative English 
in the 21st Century  
● The 21st Century 
Skills Camp 
● English Academic 
Reading and Writing 
● ก้าวไปด้วยกัน TOEIC 
for B1+  ส าหรับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 และ 3 
● ก้าวไปด้วยกัน TOEIC 
for B1+ ส าหรับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 
 
 

● คณะกรรมการวิชาการ 
● สาขาภาษาอังกฤษ 
● สาขาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารนานาชาต ิ

● รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 



 

 
 

(22) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
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1.8 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่ม
เพาะของมหาวิทยาลยั  

1  
ราย 

  ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการกิจการ

นักศึกษา 

คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 

  การพัฒนาผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Start Up) 
 การถอดบทเรียนในการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการ
เป็นผู้ประกอบ การรุ่นใหม่ 
(Startup) จากคณะ/
มหาวิทยาลัยที่มีแนวการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 การถ่ายทอดผลการเรียนรู้
สู่การสร้างการเรียนรู้ในการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) 

 คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา 

 รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 

1.9 ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่
มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี  

ร้อยละ 80   ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

● ส ารวจการมีงานท า / 
การศึกษาต่อ/การประกอบ
อาชีพอิสระ  

 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 

≥4.51   ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนแก่ท้องถิ่น   
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับ  การพัฒนาท้องถิ่น และ
โจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 
 

ร้อยละ  
50 

 ทัศนศิลป์ 1 ผลงาน 
 พัฒนาชุมชน  
2 ผลงาน 
 รปศ. 2 ผลงาน 
 สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 2 ผลงาน 
 นิติศาสตร์ 1 ผลงาน 
 จิตวิทยา 2 ผลงาน 
 ภาษาไทยฯ 1 ผลงาน 
 ภาษาอังกฤษ  
1 ผลงาน 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ  
1 ผลงาน 
 ศิลปะการแสดง 1 
ผลงาน 
 ดนตรีสากล 1 ผลงาน  

คณะกรรมการ
วิจัย 

  จัดท าวารสารมุนษย
ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 การจัดตั้งหน่วยบริหาร
จัดการงานวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (Node วิจัย) 

 คณะกรรมการวิจัย  รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิด
จากความร่วมมือองค์กรภาคเีครือข่าย 

1  
ผลงาน 

 คณะกรรมการวิจัย 
 

คณะกรรมการวิจัย  จัดท าวารสารมุนษย
ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 การจัดตั้งหน่วยบริหาร
จัดการงานวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และ

 คณะกรรมการจัดท า
วารสาร 
 คณะกรรมการวิจัย 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 
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สังคมศาสตร์ (Node วิจัย) 
 โครงการอบรมการใช้
เครื่องมืองานวิจัยชุมชน 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

30 ผลงาน 
อัตรา 2:1 

 

 พัฒนาชุมชน  
3 ผลงาน 
 รัฐประศาสนศาสตร์  
8 ผลงาน 
 สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 3 ผลงาน 
 จิตวิทยา 5 ผลงาน 
 ภาษาไทยฯ 3 ผลงาน 
 ภาษาอังกฤษ  
3 ผลงาน 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ  
2 ผลงาน 
 ศิลปะการแสดง 1 
ผลงาน 
 ดนตรีสากล 1 ผลงาน 
 ทัศนศิลป์ 1 ผลงาน 

คณะกรรมการ
วิจัย 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์
 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการวิจัย 

 รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR 
และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

5 บทความ 
 

  ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในฐานข้อมูล TCI ISI 
SJR และ Scopus 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการวิจัย 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 
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2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับ
รางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ัง
ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

1  
รางวัล 

 

 คณะกรรมการวิจัยฯ คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

 ส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การวิจัยให้กับอาจารย์ หรือ
บุคลากร 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการวิจัย 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

เป้าประสงค์ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม  
3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่
สามารถสรา้งคุณค่าแกผู่้รับบริการชุมชน
และสังคมได้โดยสามารถน าผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม 

1 
ผลงาน 

 

  คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ 

  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากในการลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง และประชาชน
มีความสุข บ้านคลองสิบสาม 
ต.พืชอุดม อ.ล าลูกกา   
จ.ปทุมธานี 
 ส ารวจข้อมูลจัดท า
ฐานข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วเพื่อกิจกรรมพันธกิจ
สัมพันธ ์
 การพัฒนาศักยภาพชุมชน
จัดการตนเองด้านสุขภาพ
ร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 
 
 
 
 

 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

 รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 
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3.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการ
จัดการตนเอง  
 

1  
ชุมชน 

● คณะกรรมการบริการ
วิชาการฯ 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ 

  การพัฒนาศักยภาพชุมชน
จัดการตนเองด้านสุขภาพ
ร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

3.5 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาและ
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับ
การเรยีนรู้จติพิสัยเกณฑ์การพัฒนา
โรงเรียนเครือข่าย 
 

 จ านวนโรงเรยีนเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัต ิ

 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา 

 
 
 
 
 

5 โรงเรียน 
 

10 คน 

● คณะกรรมการบริการ
วิชาการฯ 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

  กิจกรรมบ่มเพาะ
คุณธรรมและจรยิธรรมบน
พื้นฐานของสังคมประชา 
ธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ 
เป็นประมุขให้กับนักเรียน
ระดับประถมวัย 
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้ว 

 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

 รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจิตส านกึที่ดีและสามารถจัดการศิลปวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

1 
ผลงาน 

 

คณะกรรมการท านุ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 

คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลป 
วัฒนธรรมฯ 

 กิจกรรมมหกรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 
1st VRU Folk 
Contemporary Festival 

 คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 
30 

 ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรฯ 

 จัดท าแผนอัตาก าลังและ
แผนพัฒนาบุคลากร 
 ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน 

 คณะกรรมการบรหิารและ
พัฒนาบุคลากร 

 รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2562 
 สนับสนุนให้บุคลากรท า
ผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ทีส่ าเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่
ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

ร้อยละ  
10 

 ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรฯ 

 ส่งเสริมอาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ
ต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปรญิญา
เอก 

 คณะกรรมการบุคลากรฯ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 50  ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

 ส่งเสริม สนับสนุน
อาจารย์ประจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 คณะกรรมการบุคลากร  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนจากผู้ที่มีคณุสมบัติ
เข้าเกณฑ์ การประเมิน 

ร้อยละ 
3 

 คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

 ส่งเสริม บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นจากผู้ที่มีคณุสมบัติ
เข้าเกณฑ์ การประเมิน 

 คณะกรรมการบุคลากร  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

5.5 ร้อยละของอาจารย์ทีส่อบมาตรฐาน
วิชาชีพ VRU Professional License  

ร้อยละ 
20 

 ทุกสาขาวิชา คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

 อาจารย์ที่สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ VRU Professional 
License 

 คณะกรรมการบุคลากร  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

5.8 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีผลการ
ประเมินการประกันคณุภาพการศกึษา
ภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 
อยู่ในระดับดมีาก 

ร้อยละ  
5 

 ทุกสาขาวิชา 
 

คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 

 หลักสตูรมผีลการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ 
สกอ. 

 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 



 

 
 

(28) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2562 
5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึน้
ทะเบียน TQR  

2 
หลักสตูร 

 จิตวิทยา 
 สารสนเทศศาสตร์ 

คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 

 หลักสตูรที่ผา่นการขึ้น
ทะเบียน TQR 

 คณะกรรมการวิชาการ  รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  
2 

 คณะกรรมการบริหาร
คณะ 
 สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

 คะแนนเฉลีย่ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 คณะกรรมการบรหิาร
คณะ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว 
(ระดับเอเชีย) 

อันดับที่ 
<=195 

  คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
 คณะกรรมการ

ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีฯ 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
 
 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 คณะกรรมการปรับปรุง
อาคารสถานท่ีฯ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

5.14 ค่าเฉลีย่ระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร  

> 4.51  คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการสื่อสาร

องค์กร 

คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

   HUSO สรรคส์ร้างความ
ผาสุกและผูกพัน 

 คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ  

> 4.00  คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการสื่อสาร

องค์กร 

คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

 ประชาสมัพันธ์เพื่อ
สร้างเครือข่ายคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 คณะกรรมการสื่อสาร
องค์กร 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศกึษาที่
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัทั้งหมด 

ร้อยละ 
2 

 คณะกรรมการสื่อสาร
องค์กร 

 
 

คณะกรรมการ
สื่อสารองค์กร 

 ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้าง
เครือข่ายคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
 

 คณะกรรมการสื่อสาร
องค์กร 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (29)
  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2562 
5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร้อยละ 
20 

 คณะกรรมการสื่อสาร
องค์กร 

 

 คณะกรรมการ
สื่อสารองค์กร 

 

 ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้าง
เครือข่ายคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 คณะกรรมการสื่อสาร
องค์กร 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(30) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เก่งและดี มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมพร้อมสู่สากล โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน (Social Engagement) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

1.1 พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสตูร 
กระบวนการ   
จัดการเรียนรู้ที่
มีการเรียนรูเ้ชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อยละ
ของหลักสูตรที่
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อ   
ให้เกิดการเรียนรู้      
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) ต่อ
หลักสูตรที่
จัดการเรียนการ
สอนในคณะ 

ร้อยละ 
100 

  พัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive Learning) 
 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

- 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ 
จัดการเรียนรู้  
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการท างาน       

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละ
ของรายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา 

ร้อยละ 
95 

 จัดน าเสนอและประกวดผลงานการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ (Productive 
Learning) ของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 การสัมนางานพัฒนาชุมชนนิทัศน์ 
 การศึกษาเรยีนรู้การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ของชุมชน 
 พัฒนาทักษะด้านการพัฒนาชุมชน 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

 งบแผ่นดิน  
งบด าเนินงาน 180,979 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 1,230,386 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,411,365 บาท 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (31)
  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

สู่สากล  การศึกษาและสร้างการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน หมู่ที่ 3 ต าบลบางโพธ์ิ
เหนือ อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธาน ี
 Workshop นักดนตรสีู่มืออาขีพ 
ครั้งท่ี 2 และการแข่งขันดนตร ี
 ละครเวทีดนตรีร่วมสมยั 
 พัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะและ
เพิ่มพูนประสบการณ์ดนตรีเพื่อก้าวสู้
ระดับสากล (เข้าร่วมแข่งขัน, รับชม
การแสดงดนตร,ี  ศึกษาการท างาน
ด้านดนตร ี
 การแสดงดนตรี The soundtrack 
concert และ VRU Celebration 
Concert 
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะวิชา
ทางด้านพัสตราภรณ์และศิราภรณ์
ส าหรับการแสดงนาฏศลิป์ไทย 
 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
แต่งหน้า - ท าผม อย่างมืออาชีพ 
 Productive English through 
English Drama Learning 
 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาช้ันปี
ที ่1 (หมู่เรยีน 621201001) 
 Bangkok Art Biennale 2018 



 

 
 

(32) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

 สัมมนาวิชาการ Psychology VRU 
4.0  "จิตวิทยา แบ่งปัน สร้างสรรค ์
สมดลุ" 
 ค่าตอบแทน และค่าเดินทางส าหรบั
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของนักศึกษาปริญญาตรี
หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต (ภาคปกติ)
จ านวน 2 ภาคเรียน ตลอด
ปีงบประมาณ 2562 
 ค่าตอบแทนและคา่เดินทางส าหรบั
ผู้ทรงคุณวุฒิของนักศึกษาปรญิญาตรี
หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต (ภาค
พิเศษ) จ านวน 3 ภาคเรียน ตลอด
ปีงบประมาณ 2562 
 การประชุมวิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร ์
 ส่งเสริมนักศึกษาหลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาสตรเ์ข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ 
 สิงห์-ตุลย์ คัพ ครั้งท่ี 7 
 "แรกพบสบตา จติอาสาสิงห์ม่วง
ทอง" 
 การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศ 
 ประตสูู่รั้วมหาวิทยาลยั 
 คืนสู่เหยา้ชาว รปศ. 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (33)
  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

 การบรรยายสาธารณะ 
 การพัฒนาทักษะการคดิเชิง
วิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์
ด้วย 
 ทบทวนความรู้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบตัิทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ และตามรอยศาสตร์พระราชา 
 ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อสร้างผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ให้
เผยแพรร่ะดับชาติหรือนานาชาตติาม
เกณฑ์ กพอ. ก าหนด 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้     
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม     
ต่อการท างานใน
ระดับสากล 

1.2..2  โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21  

ร้อยละ  
80 

 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
 เตรียมความพร้อมก่อนการท างาน 

(ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) 
 การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่าง
สร้างสรรค์ 
 กีฬาส่งเสริมสุขภาพ HUSO Sports 
Challenge 2018 
 HUSO Volunteer 
 จัดตั้งศูนย์จิตอาสา HUSO 
Volunteer Center 
 แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่าน

 คณะกรรมการ
กิจกรรมนักศึกษา 
 ทุกสาขาวิชา 
 
 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

 งบแผ่นดิน  
งบด าเนินงาน 107,876 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 719,865 บาท 
รวมทั้งสิ้น 827,741 บาท 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

กระบวนการ PDSA และเสริมสร้างผู้น า
นักศึกษาต้นแบบ 
 การพัฒนานักศึกษาด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Microsoft office และ
โปรแกรม Photoshop ในการเรียนและ
การท างาน 
 The Career Preparation Training 
 การแสดงนิทรรศการผลงานของ
นักศึกษาศิลปกรรม 
 พัฒนาคุณลักษณะนักจิตวิทยาที่พึง
ประสงค์      
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนผ่านการศึกษาดูงาน 
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่าน

คนต้นแบบ 
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิต
ก่อนฝึกงาน 
 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาภาค
พิเศษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
 การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การน าเที่ยวในต่างประเทศ 
 EICIP CAMP 
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 การพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ตาม
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

วิถีพอเพียง 
 การพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของนักศึกษาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสารในศตวรรษที ่21   
 การเรียนรู้จากมืออาชีพและการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคม 
 จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาทางสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ 
 เตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชา
กฎหมาย 
 ศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมใน
ช้ันศาลและหรือศุลกากร 

 1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติผา่นการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชน 
 
 
 
 

1.2.3.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชนต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 
30 

 
 

 พัฒนาจิตอาสาในงานพัฒนาชุมชน 
 การศึกษาผู้ประกอบการด้านเกษตร
ภาคกลาง 
 การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดสิงห์บุร ี
 ส ารวจข้อมลูจัดท าฐานข้อมูล
หมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วเพื่อกิจกรรมพันธกิจสัมพนัธ์ 
 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใน
การลดรายจา่ยและเพิ่มรายไดสู้่
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และ
ประชาชนมีความสุข บ้านคลองสบิ

 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและพันธ
กิจสัมพันธ์เพื่อ
สังคม 

 งบแผ่นดิน  
งบด าเนินงาน 16,920 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 8,500 บาท 
รวมทั้งสิ้น 25,420 บาท 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

สาม จ.ปทุมธาน ี
 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน
ของประชาชนในเขตชนบท 

1.2.พัฒนา
สมรรถนะ        
การจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติ
ภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการท างานสู่
สากล 

1.2.4.โครงการ
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

1.2.4.1 ร้อยละ
ของบัณฑิตที่
ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 
80 

ส ารวจการมีงานท า / การศึกษาตอ่/
การประกอบอาชีพอิสระ  
(ข้อมูลจาก สสว.) 
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
(ข้อมูลจาก สสว.) 

 คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

- 

1.2.4.2 ร้อยละ
ของผู้ใช้บัณฑิต
ที่ตอบแบบ
ส ารวจ 

ร้อยละ 
50 

1.2.5 โครงการบ่ม
เพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) 

1.2.5.1 ร้อยละ
ของหลักสูตรทีม่ี
การพัฒนา
ทักษะผู้
ประกอบ 
การรุ่นใหม ่

ร้อยละ 
50 

 การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Start Up) 
 การถ่ายทอดผลการเรียนรู้สู่การสร้าง
การเรียนรู้ในการพัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) 

 คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 
 คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้
 งานบ่มเพาะธุรกิจ
และผูป้ระกอบการใหม ่

คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 

 งบแผ่นดิน  
งบด าเนินงาน 700 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 7,400 บาท 
รวมทั้งสิ้น 8,100 บาท 
 
 

1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรูภ้าษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละ
ของนักศึกษาทุก
ช้ันปีท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 
80 

 Intensive English Preparation. 
 The CEFR Camp 
 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 สาขาภาษาอังกฤษ 
 สาขาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนานา 
ชาติ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา และ 
สาขาวิชา 

 งบแผ่นดิน  
งบด าเนินงาน 18,925 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 28,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น 46,895 บาท 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (37)
  

เป้าประสงค์ 2 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นตน้แบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นพัฒนาคุณภาพชีวิต      
และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรมเชิงบูรณาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อปญัหาในพ้ืนท่ีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

2.1 จัดหา 
สนับสนุน
งบประมาณทุน
วิจัย  

2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ต่อป ี

2.3  
ล้านบาท 

จัดหางบประมาณวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายในและภายนอก 

 คณะกรรมการวิจัย 
 ทุกสาขาวิชา 
 
25,000 บาท : 1 คน 

คณะกรรมการวิจัย - 

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อสนับ 
สนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้าง
ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์     
เพื่อเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลติผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรคห์รือแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละ 
80 

● จัดท าวารสารมุนษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
● การจัดตั้งหน่วยบริหาร
จัดการงานวิจัยคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(Node วิจัย)  
● การจัดระบบความรู้เพื่อสร้าง
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 

 คณะกรรมการวิจัย 
 คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
 คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการจัดท า
วารสาร 

 
 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 

 งบแผ่นดิน  
งบด าเนินงาน 6,000 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 3,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 9,000 บาท 
 

 2.2.3. โครงการ
จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.3.1 จ านวนครั้ง
การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

1  
ครั้ง 

 ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 คณะกรรมการจัดท า
วารสาร 
 คณะกรรมการวิจัยฯ 
 คณะกรรมการ
สื่อสารองค์กรฯ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 งบแผ่นดิน  
งบด าเนินงาน 128,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 128,800 บาท 
 
 



 

 
 

(38) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

2.4 พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา  

2.4.1 โครงการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

2.4.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ 5  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่
การเสริมสร้างและพัฒนาการ
เป็นพื้นที่แห่งโอกาสของการ
เรียนรู:้ มิติความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น การบ่งช้ีและ
รวบรวมความรู้เพื่อการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

● คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 2,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท 
 

 
หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมิน  

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจดัท าแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมรีะดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมรีะดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  
ระดับ 5 มีการจดทะเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

 ตัวชี้วัดที่ 2.4.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา  
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจดัการความรู้  
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 
 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (39)
  

เป้าประสงค์ 3 ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้มีความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจรับใช้สังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 2562 

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

3.1.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ 
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน  

3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้าน
ในจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้วท่ีมี
ฐานข้อมูลต าบลในการ
คัดเลือกชุมชนส าคัญ
เพื่อใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2 
หมู่บ้าน 

 

 ส ารวจข้อมูลจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน
ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
เพื่อกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ 
 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใน
การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และประชาชน
มีความสุข บ้านคลองสิบสาม  
จ.ปทุมธานี 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวที
สาธารณะเพื่อการสร้างการเรียนรู้ 
(Public Lecture) 
 จริยธรรมผ่านเรื่องเล่าทาง
พระพุทธศาสนา 
 โครงการบริการวิชาการพื้นฐานการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี (โรงเรียนในจังหวัด
สระบุรี/อยุธยา อ่างทอง) 
 จิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและ
พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ด้วย
การบริการวิชาการต่อชุมชนท้องถิ่น 
 โครงการแก้ไขความยากจนของ
ประชาชนในเขตชนบท 

 คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ 
 ทุกสาขาวิชา 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและพันธ
กิจสัมพันธ์เพื่อ
สังคม 

 งบแผ่นดิน  
งบด าเนินงาน 39,033 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 124,850 บาท 
รวมทั้งสิ้น 163,883 บาท 
 



 

 
 

(40) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 2562 

3.1.1.2 ระดับความ 
ส าเรจ็ของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรูจ้ากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ี
เป้าหมายร่วมที่บูรณา
การภารกิจของ
มหาวิทยาลยั  

ระดับ     
5 

 การพัฒนาศักยภาพชุมชนจัดการ
ตนเองด้านสุขภาพร่วมกับส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

 

 คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ 
 ทุกสาขาวิชา 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและพันธ
กิจสัมพันธ์เพื่อ
สังคม 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (41)
  

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษา
และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  

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

 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครู
ประจ าการแบบ Coaching 
  ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3 มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4 มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจน มีการน าเอาองค์ความรู ้เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(42) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มสีว่นได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจติส านึกท่ีดีและสามารถจัดการศลิปวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาจิตส านึกและความสามารถของบัณฑติและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทางด้านศลิปวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

4.1 บริหาร
จัดการงาน
ส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
ทั้งการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

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

4.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ     
5 

●  กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นร่วมสมัย 1st VRU Folk 
Contemporary Festival 
● กิจกรรมควันหลงสงกรานต์ "สืบ
สานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย-
มอญ" 
● พิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
● ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม
ไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาท
ไทยงดงาม 
● โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการทอผ้าฝ้าย 
● สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
(ครั้งที ่1) : วิถีไทย วีถีทาง
สังคมศาสตร์ 
● หมอภาษา 
● วางพวงมาลาวันรพี 

● คณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรม 

● ทุกสาขาวิชา 
 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา  

  งบแผ่นดิน  
งบด าเนินงาน 169,311 บาท 
งบรายจ่ายอื่น 50,000 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 46,200 บาท 
รวมทั้งสิ้น 265,511 บาท 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (43)
  

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
   เกณฑ์มาตรฐาน  

▪ ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
▪ จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยบรูณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 
▪ ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  
▪ ประเมินความส าเรจ็ของตามตัวบง่ช้ีที่วัดความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
▪ น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
▪ เผยแพร่กจิกรรมหรือบริหารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
▪ ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรบัในระดับชาต ิ

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(44) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เป้าประสงค์ 5 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มรีะบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคณะเป็นส านักงานดิจิทัล มีธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการ เพื่อให้คณะเป็นชุมชนวิชาการ และองค์กรสขุภาวะที่ดี  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

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

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ 

ระดับ     
5 

● พัฒนาลูกจ้างช่ัวคราวสู่ความ
มั่นคง แบบมืออาชีพ: พัฒนาการ
ปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพ 
● พัฒนาบุคลากรสู่ความมั่นคง 
แบบมืออาชีพ: ส่งเสรมิบุคลากร/
ลูกจ้างช่ัวคราว สร้างความมั่นคงใน
ชีวิต ด้วยศาสตร์พระราชา 
● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการ
ปฏิบัติการวจิัย "HUSO สรรสร้าง
ความผาสุกและผูกพัน" 
● การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลยั
สายสนบัสนุนสู่ความเป็นเลศิ 
● HUSO สรรค์สร้างความผาสุก
และผูกพัน 
● ค่าตอบแทนล่วงเวลา เสาร์–
อาทิตย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน  

● ส านักงาน
คณบด ี
● คณะกรรมการ
พัฒนาและ
บริหารบุคลากร 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและพันธ
กิจสัมพันธ์เพื่อ
สังคม 

 งบแผ่นดิน  
งบด าเนินงาน 47,850 บาท 
รวมทั้งสิ้น 47,850 บาท 
 

5.3 พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
● ระดับคณะ 

ระดับ 5 
 

  การทบทวนและการวางแผนการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 การตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
และระดับคณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

● ส านักงาน
คณบด ี

● คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและการ
ประกันคณุภาพ 

 งบแผ่นดิน  
งบรายจ่ายอื่น 67,900 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 111,700 บาท 
รวมทั้งสิ้น 179,600 บาท 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (45)
  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล
การบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

● พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งเรยีนรู้  
(Learning Space)  
● การบริหารส านักงาน 
● ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 และจัดท าแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

● ส านักงาน
คณบด ี
● คณะกรรมกา
รความเสี่ยง 
● คณะกรรม 
การบริหาร
ทรัพย์สิน อาคาร 
สถานท่ี 
● คณะกรรม 

การแผนกล
ยุทธ์ทาง
การเงิน 
 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและพันธ
กิจสัมพันธ์เพื่อ
สังคม 

 งบแผ่นดิน  
งบรายจ่ายอื่น 2,241,435 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 493,532 บาท 
งบครุภัณฑ์ 212,158 บาท 
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 200,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 3,147,125 บาท 
 

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กรและ
การสื่อสร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

5.4.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
สื่อสารองค์การ
และการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

ระดับ  
5 

● จัดท าแผนสื่อสารองค์กรและการ
สื่อสารการตลาด 
● ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
● จัดผลิตสื่อเพื่อรณรงค์การ
ประชาสมัพันธ์และการสื่อสาร
เกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

● คณะกรรม 
การสื่อสารฯ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและการ
ประกันคณุภาพ 

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



 

 
 

(46) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการโดยมี   
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดั
ประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

● การจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการคณะมนุษย
ศาตร์และสังคมศาสตร ์
● การจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาตร์และ
สังคมศาสตร ์
● การจัดประชุมคณาจารย์และ
บุคลากร คณะมนุษยศาตร์และ
สังคมศาสตร ์
● การจัดประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ คณะมนุษยศาตร์และ
สังคมศาสตร ์

● ส านักงานคณบดี  หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 71,010 บาท 
รวมทั้งสิ้น 71,010 บาท 
 

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลยัให้
เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวท่ีมี
สนุทรียะการ 
อนามัยสุขาภิบาล
และการ 
จัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและมคีวาม
พร้อมด้านอาคาร
สถานท่ี 

5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบรหิารจดัการ
มหาวิทยาลยัสี
เขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสี
เขียว  

ระดับ 4 ● ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
คณะกรรมการ
บริหารทรัพย์สิน 
อาคารสถานท่ีฯ  

รองคณบดฝี่าย
บริหารและพันธ
กิจสัมพันธ์เพื่อ
สังคม 

 งบรายได ้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 250,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (47)
  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน งบประมาณ 
2562 

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

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

5.6.1.1 ค่าเฉลีย่  
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน การ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยั 

>3.51 ● จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวย
ความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณบดี 
(วิไลลักษณ์ พงษ์
แพทย์) 

หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี
 

 งบแผ่นดิน 
งบด าเนินงาน 98,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 98,000 บาท 
 

5.6.2 โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
รบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi 
residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi 
residential 
University 

มากกว่า 4.51 ● ส านักงานดิจิทัล 
 

หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี
 

หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี
 

 งบแผ่นดิน 
งบด าเนินงาน 70,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท 
 

 
 
 



 

 
 

(48) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
  ตัวชี้วัดที ่5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

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

 
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน  การประกันคุณภาพการศึกษา  
   ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
   เกณฑ์มาตรฐาน   

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

   เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
●  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
●  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคระเพื่อพิจารณาน าผลการ 

   ประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าต่อเนื่อง 
●  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
  เกณฑ์การประเมิน 
 

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

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (49)
  

ตัวชี้วัดที่ 5.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51 
 

 ตัวชี้วัดที่ 5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวทิยาลัยสีเขียว 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสเีขียว 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัสเีขียว มากกว่า 3.51  
 
ตัวชี้วัดที่ 5.7.1.1 ระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย ์
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย ์
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินการตามแผนระดบัความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ขิงสินทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

(50) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

             

แผนงาน  การผลิตบัณฑิต (Productive Learning)              

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์              

งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ  
(Productive Learning) 

             

   โครงการ 1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ(Productive learning)  

             

               กิจกรรม 1 พัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

- - - ต.ค.-61     คณะกรรมการ
วิชาการ  
(อ.ดร.หทัยรัตน์) 

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ - - -        

   โครงการ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 

- - -        

               กิจกรรม 1 จัดน าเสนอและประกวดผลงานการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

86,400 13,600 100,000 พ.ย.-61 พ.ย.-61 เม.ย.-62   คณะกรรมการ
วิชาการ  
(อ.ดร.หทัยรัตน์) 

               กิจกรรม 2 การสัมนางานพัฒนาชุมชนนิทัศน์  10,000 10,000  มี.ค.-62 พ.ค.-62   อ.ศิริขวัญ  
(การพัฒนาชุมชน) 
 

               กิจกรรม 3 การศึกษาเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชน 

- 15,000 15,000  ต.ค.-61 ก.พ.-62   อ.ศิริขวัญ  
(การพัฒนาชุมชน) 

               กิจกรรม 4 พัฒนาทักษะด้านการพัฒนาชุมชน - 8,360          8,360  พ.ย.-61 มี.ค.-62   อ.ศิริขวัญ  
(การพัฒนาชุมชน) 

               กิจกรรม 5 การศึกษาและสร้างการเรียนรู้ร่วมกับ - 11,350         11,350  ต.ค.-ธ.ค.61    อ.วุฒิชัย  



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (51)
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

ชุมชน หมู่ท่ี 3 ต าบลบางโพธ์ิเหนือ อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 

(การพัฒนาชุมชน) 

              กิจกรรม 6 Workshop นักดนตรีสู่มืออาขีพ ครั้งท่ี 
2 และการแข่งขันดนตรี 

- 39,416         39,416  ธ.ค.-61    อ.วงศ์วริศ  
(ดุริยางคศิลป์) 

              กิจกรรม 7 ละครเวทีดนตรีร่วมสมัย        13,650           3,000          16,650   ม.ค.-ก.พ.61   อ.วิเชียร  
(ดุริยางคศิลป์) 

              กิจกรรม 8 พัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ดนตรีเพื่อก้าวสู้ระดับสากล (เข้าร่วมแข่งขัน, 
รับชมการแสดงดนตรี,  ศึกษาการท างานด้านดนตรี 

             -            19,070          19,070  พ.ย.-61 ก.พ.-62 พ.ค.-62 ก.ย.-62 อ.วรนาฏ   
(ดุริยางคศิลป์) 

           กิจกรรม 9. การแสดงดนตรี The soundtrack 
concert และการแสดงดนตรี VRU Celebration Concert 

        5,000                -              5,000  พ.ย.-61  เม.ย.-62  อ.วงศ์วริศ  
(ดุริยางคศิลป์) 

         กิจกรรม 10. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะวิชา
ทางด้านพัสตราภรณ์และศิราภรณ์ส าหรับการแสดงนาฏศิลป์
ไทย 

        5,000                -              5,000  ต.ค.-61    อ.พัชรนิทร์  
(ศิลปะการแสดง)  

        กิจกรรม 11. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแต่งหน้า - 
ท าผม อย่างมืออาชีพ 

        5,000                -              5,000   ก.พ.-62   อ.นัฏภรณ ์ 
(ศิลปะการแสดง) 

        กิจกรรม 12. Productive English through English 
Drama Learning 

       10,000               7,870          17,870  พ.ย.-61    อ.บุษบา  
(ภาษาอังกฤษ) 

        กิจกรรม 13. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
(หมู่เรียน 621201001) 

             -                  -                      
-    

   ก.ค.-62 อ.เดอืนฉายผู้ชนะ  
(ทัศนศิลป์) 

        กิจกรรม 14. Bangkok Art Biennale 2018              -             5,100            5,100  พ.ย.-61    อ. เดอืนฉายผู้ชนะ 
(ทัศนศิลป์) 

        กิจกรรม 15. สัมมนาวิชาการ Psychology VRU 4.0  
"จิตวิทยา แบ่งปัน สร้างสรรค์ สมดุล"  

             -             8,700            8,700  พ.ย.-61    อ.ไพศาล  
(จิตวิทยา) 



 

 
 

(52) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

        กิจกรรม 16. ค่าตอบแทนและค่าเดินทางส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ)จ านวน 2 ภาคเรียน ตลอดปีงบประมาณ 
2562  

             -          569,750       569,750  ต.ค.-ธ.ค.-61 ม.ค.-มี.ค.-62 เม.ย.-มิ.ย.-62 ก.ค.-ก.ย.-62 ผศ.ธนาวฒุิ/  
ผศ.ธีระญา /
อ.อญัชัญ /อ.ธรรม
รส /อ.ศุภกร
(นิติศาสตร์) 

        กิจกรรม 17. ค่าตอบแทนและค่าเดินทางส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ภาคพิเศษ) จ านวน 3 ภาคเรียน ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

             -    109,750  109,750  ต.ค.-ธ.ค.-61 ม.ค.-มี.ค.-62 เม.ย.-มิ.ย.-62 ก.ค.-ก.ย.-62 ผศ.ธนาวฒุิ/  
ผศ.ธีระญา /
อ.อญัชัญ /อ.ธรรม
รส /อ.ศุภกร  
(นิติศาสตร์) 

        กิจกรรม 18. การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์        16,800          72,500          89,300  พ.ย.-61    อ.ดร.ดาวราย (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

        กิจกรรม 19. ส่งเสริมนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

       10,000          40,000          50,000  ต.ค.-61   ส.ค.-62 อ.ดร.กัมลาศ (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

        กิจกรรม 20. สิงห์-ตุลย์ คัพ ครั้งท่ี 7              -            30,000          30,000   มี.ค.-62   อ.บุญอนันต์ (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

        กิจกรรม 21. "แรกพบสบตา จิตอาสาสิงห์ม่วงทอง" -          10,000          10,000  ต.ค.-61    อ. ฤทัยทิพย์ (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
 
 

        กิจกรรม 22.  การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 

             -            18,000          18,000  พ.ย.-61 มี.ค.-62   อ. เทวพงษ์ (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

        กิจกรรม 23.  ประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย        29,129          13,000          42,129  พ.ย.-ธ.ค.61    อ. วิไลลกัษณ ์(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

        กิจกรรม 24.  คืนสู่เหย้าชาว รปศ.              -                  -                     -    พ.ย.-61    อ. ดวงพร (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

        กิจกรรม 25. โครงการบรรยายสาธารณะ              -                  -                     -     มี.ค.-62   อ. ชนินทร ์(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

        กิจกรรม 26.  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และ
การคิดอย่างสร้างสรรค์ 

- 25,920         25,920  ต.ค.-61    อ. จารุณี (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (53)
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

        กิจกรรม 27.  ทบทวนความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และตามรอยศาสตร์พระราชา 

- 100,000        100,000    มิ.ย.-62  อ. จารุณ ี(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

        กิจกรรม 28. ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพนักศึกษาเพื่อ
สร้างผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ให้
เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด 

             -          100,000         100,000  ต.ค.61-ก.ย.62   ก.ย.-62 คณะกรรรมการ
วิชาการ (อ.ดร.
หทัยรัตน์) 

งาน พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21              
   โครงการ 3 พัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21   

             

               กิจกรรม 1. ปฐมนิเทศนักศึกษา              -            15,000          15,000        ส.ค.-62 คณะกรรมการ
กิจการนักศกึษา 
(อ.มนตรี)  

               กิจกรรม 2. เตรียมความพร้อมก่อนการท างาน 
(ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) 

             -            45,000          45,000    เม.ย.-62  คณะกรรมการ
กิจการนักศกึษา 
(อ.ดร.สมทรง) 

               กิจกรรม 3 การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อยา่งสร้างสรรค์ 

             -            10,000          10,000  ต.ค.-61    คณะกรรมการ
กิจการนักศกึษา 
(อ.มนตรี) 

               กิจกรรม 4. กีฬาส่งเสริมสุขภาพ HUSO Sports 
Challenge 2018 

             -          128,000         128,000      คณะกรรมการ
กิจการนักศกึษา 
(อ.ดร.สมทรง) 

               กิจกรรม 5. HUSO Volunteer พัฒนาโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ี อบต.พยอม และพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา 

             -            20,000          20,000  ต.ค.-61 ม.ค.-62   คณะกรรมการ
กิจการนักศกึษา 
(อ.มนตร ี/ผศ.ดร.
อนงค์) 

               กิจกรรม 6. จัดต้ังศูนย์จิตอาสา HUSO 
Volunteer Center  

             -             1,000      1,000  ต.ค.61-   ก.ย.-62 คณะกรรมการ
กิจการนักศกึษา 
(อ.มนตรี) 

               กิจกรรม 7. แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่              -            30,000          30,000  พ.ย.-61    คณะกรรมการ
กิจการนักศกึษา 
(อ.มนตรี) 



 

 
 

(54) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

               กิจกรรม 8. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ PDSA และเสริมสร้างผู้น านักศึกษาต้นแบบ 

             -            32,000          32,000  พ.ย.-61    คณะกรรมการ
กิจการนักศกึษา 
(อ.มนตรี ) 

               กิจกรรม 9. การพัฒนานักศึกษาด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรม Photoshop 
ในการเรียนและการท างาน 

- 3,000           3,000  ต.ค.-61 ก.พ.-62   อ.ศิริขวัญ  
(การพัฒนาชุมชน) 

               กิจกรรม 10. The Career Preparation 
Training 

             -             6,800            6,800   ก.พ.-62   อ.สุธิดา 
(ภาษาอังกฤษ) 

               กิจกรรม 11. การแสดงนิทรรศการผลงาน 
ของนักศึกษาศิลปกรรม 

       41,146           1,000          42,146   ม.ค.-ก.พ.62   อ.ปิยังกูร/อ.ออม
สิรี (ทัศนศิลป์) 

              กิจกรรม 12.  พัฒนาคุณลักษณะนักจิตวิทยาท่ีพึง
ประสงค์      

        5,680          41,520          47,200  ต.ค.-61    อ.ดร.วิภาพร  
(จิตวิทยา) 

              กิจกรรม 13. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนผ่านการศึกษาดูงาน   

       10,570          23,000          33,570  ต.ค.-61 พ.ย.-61   อ.ธีระศักดิ ์
(จิตวิทยา) 

              กิจกรรม 14. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ผ่านคนต้นแบบ  
                   

             -             8,400            8,400  ต.ค.-61  เม.ย.-62  อ.สมรรถพงศ ์
(จิตวิทยา) 

              กิจกรรม 15. กิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิต
ก่อนฝึกงาน                  

       21,061           3,320          24,381  ต.ค.-61    อ.ศิริวรรณ 
(จิตวิทยา) 

              กิจกรรม 16. เตรียมความพร้อมของนักศึกษาภาค
พิเศษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21               

-  18,310          18,310  ต.ค.-ธ.ค.61    ผศ.ประกาศิต   
(จิตวิทยา) 

              กิจกรรม 17. การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การน าเท่ียวในต่างประเทศ                      

- 60,368         60,368    พ.ค.-62  อ.นฤมล (อังกฤษ
เพื่อการสือ่สาร
นานาชาติ) 

              กิจกรรม 18. EICIP Camp               -          146,917         146,917    มิ.ย.-62  อ.ดร.วุฒินนัท ์
(อังกฤษเพือ่การ
สื่อสารนานาชาติ) 

              กิจกรรม 19. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การ - 13,800         13,800  พ.ย.-61    อ.ชัชพนัธ์ 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (55)
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  (สังคมศาสตร์ฯ) 

              กิจกรรม 20.  การพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ตาม
วิถีพอเพียง 

       28,480          20,000          48,480   ก.พ.-62   อ.ปิยะ  
(สังคมศาสตร์ฯ) 

              กิจกรรม 21.  การพัฒนาความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นของนักศึกษาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารใน
ศตวรรษท่ี 21   

       12,000          10,320          22,320  ต.ค.-พ.ย.61    อ.พิชญาณ ี 
(ภาษาไทยฯ) 

              กิจกรรม 22. การเรียนรู้จากมืออาชีพและการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคม                

- 6,709           6,709   ม.ค.-มี.ค.62   อ.สิรวิิทย์  
(ภาษาไทยฯ) 
 

              กิจกรรม 23. จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาทางสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

       10,000                -            10,000  ธ.ค.-61    อ.ดร.มนัส  
(สารสนเทศ) 

              กิจกรรม 24. การเตรียมความพร้อมในการศึกษา
วิชากฎหมาย 

- 19,400 19,400    ส.ค.-62 อ.ศุภกร 
(นิติศาสตร์) 

              กิจกรรม 25. ศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมใน
ชั้นศาลและหรือศุลกากร 

- 34,940 34,940  ก.พ.-62   ผศ.ธีระญา 
(นิติศาสตร์) 

งาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน              

   โครงการ 4 พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 

             

               กิจกรรม 1 พัฒนาจิตอาสาในงานพัฒนาชุมชน          2,000           3,500            5,500  ต.ค.-61    อ.ดร.ชนนิทร  
(การพัฒนาชุมชน) 

               กิจกรรม 2 การศึกษาผู้ประกอบการด้านเกษตร
ภาคกลาง 

        7,460           2,500            9,960  ต.ค.-ธ.ค.61    อ.ดร.ชนนิทร  
(การพัฒนาชุมชน) 

               กิจกรรม 3 การศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดสิงห์บุรี 

        7,460           2,500            9,960   ก.พ.-62 พ.ค.-62  อ.ดร.ชนนิทร  
(การพัฒนาชุมชน) 

งาน บ่มเพาะบัณฑิตเป็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)              
   โครงการ 4 .โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น 
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

             



 

 
 

(56) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

               กิจกรรม 1. การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Start Up) 

             -             5,000           5,000   มี.ค.-62  ก.ค.-62 คณะกรรมการ
กิจการนักศกึษา 
(อ.มนตรี) 

               กิจกรรม 2. การถอดบทเรียนในการพัฒนาบัณฑิต
ให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) จากคณะ/
มหาวิทยาลัยที่มีแนวการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

           700                -                700  ต.ค.-61 ม.ค.-62   คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้
(อ.รัชพล) 

               กิจกรรม 3. การถ่ายทอดผลการเรียนรู้สู่การสร้าง
การเรียนรู้ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

             -             2,400            2,400   ก.พ.-62  ก.ค.-62 คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้
(อ.รัชพล) 

งาน พัฒนาทักษะด้านภาษาสากล              
   โครงการ 6 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล                                   
               กิจกรรม 1.  Intensive English Preparation              -             2,800            2,800  ต.ค.-61    อ.กมลพร 

(ภาษาอังกฤษ) 
               กิจกรรม 2. The CEFR Camp         18,295          25,800          44,095    มิ.ย.-62  อ. รุ่งอรณุ 

(ภาษาอังกฤษ) 
รวมงบประมาณแผนงาน 1 345,831 1,973,690 2,319,521           
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 

                

แผนงาน  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาของท้องถ่ิน 

                

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                 
งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์                 
   โครงการ 1 ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   

                

               กิจกรรม 1. จัดท าวารสารมุนษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (งบสนับสนุนภายนอก)    

             -                  -                     -    ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62 ก.ค.-ก.ย.-62 คณะกรรมการ
จัดท าวารสาร 
(อ.ดร.หทัยรัตน ์) 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (57)
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

               กิจกรรม 2. การจัดต้ังหน่วยบริหารจัดการ
งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Node วิจัย) 

             -             3,000            3,000  ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62 ก.ค.-ก.ย.-62 คณะกรรมหน่วย
ส่งเสริมการวิจัย 
(อ.ดร.ดรุณศักดิ์)   

               กิจกรรม 3. โครงการอบรมการใช้เครื่องมือ
งานวิจัยชุมชน 

        6,000                -              6,000  ธ.ค.-61    คณะกรรมหน่วย
ส่งเสริมการวิจัย 
(ผศ.เอก) 

               กิจกรรม 4. การจัดระบบความรู้เพื่อสร้างการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

             -                  -                     -      มิ.ย.-62 ก.ค.-62 คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้ 
(อ.รัชพล) 
 

งาน จัดประชุมวิชาการ              
   โครงการ 2 จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย   

             

               กิจกรรม 1 ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     128,800                -           128,800      พ.ค.-62  คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
(อ.ดร.ภิศกัดิ ์/ 
อ.ดร.หทัยรัตน์) 

งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้              
   โครงการ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา  

             

               กิจกรรม 1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การ
เสริมสร้างและพัฒนาการเป็นพื้นท่ีแห่งโอกาสของการเรียนรู้: 
มิติความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การบ่งชี้และรวบรวม
ความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

             -             2,000            2,000  ต.ค.-61    คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้
(อ.รัชพล) 

รวมงบประมาณแผนงาน 2      134,800           5,000        139,800            
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

                

แผนงาน  พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์                  
ผลผลิต : การให้บริการวิชาการ                 



 

 
 

(58) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                 
งาน ส่งเสริมนักศึกษาและพื้นที่พันธกิจสัมพันธ์                 
   โครงการ 1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน   

              

               กิจกรรม 1. ส ารวจข้อมูลจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน
ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วเพื่อกิจกรรมพันธกิจ
สัมพันธ์  

             -            85,000          85,000   ม.ค.-มี.ค.62    คณะกรรมการ
บริการวิชาการ  
(อ.ศิริวรรณ) 

               กิจกรรม 2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใน
การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และ
ประชาชนมีความสุข บ้านคลองสิบสาม ต.พืชอุดม อ.ล าลูกกา  

       16,000          14,000          30,000   ม.ค.-มี.ค.62    คณะกรรมการ
บริการวิชาการ  
(อ.อัญชญั) 

               กิจกรรม 3.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวที
สาธารณะเพื่อการสร้างการเรียนรู้ (Public Lecture)  

             -            14,300          14,300  พ.ย.-61  พ.ค.-62   คณะกรรมการการ
จัดการความรู้.  
(อ.รัชพล) 

               กิจกรรม 4. จริยธรรมผ่านเรื่องเล่าทาง
พระพุทธศาสนา  

        5,100                -              5,100  พ.ย.-61     ผศ.จิระศกัดิ ์
(การพัฒนาชุมชน) 

               กิจกรรม 5. โครงการบริการวิชาการพื้นฐานการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี (โรงเรียนในจังหวัด สระบุรี อยุธยา, 
อ่างทอง)  

        5,000                -              5,000  ต.ค.-61 ม.ค.-62    อ. กติติณฐั  
(ดุริยางคศิลป์) 

               กิจกรรม 6. จิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและ
พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ด้วยการบริการวิชาการต่อ
ชุมชนท้องถิ่น 

       12,933          11,550          24,483  พ.ย.-61       ผศ.เอก  
(สารสนเทศ
ศาสตร์)    

               กิจกรรม 7. การพัฒนาศักยภาพชุมชนจัดการ
ตนเองด้านสุขภาพร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
 

- - - ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62  คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
(อ.ดร.ดรุณศักดิ์)  

รวมงบประมาณแผนงาน 3        39,033        124,850        163,883            



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (59)
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ 
สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

                

แผนงาน  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้าง
จิตส านึก 

                

ผลผลิต : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                 
งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม                 
   โครงการ 1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

                

               กิจกรรม 1. กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น
ร่วมสมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival  
(งบศิลปวัฒนธรรม 50,000) 

       72,800           7,200          80,000  พ.ย.-61     คณะกรรมการ
ท านุฯ 
(อ.รัชกร)   

               กิจกรรม 2. กิจกรรมควันหลงสงกรานต์ "สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย-มอญ" 

       41,000          13,000          54,000    เม.ย.-62   คณะกรรมการ
ท านุฯ(อ.นัฏภรณ์ ) 

               กิจกรรม 3. พิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

       66,000                -            66,000  ต.ค.-61     คณะกรรมการ
ท านุฯ 
(อ.ดร.สมทรง) 

               กิจกรรม 4.ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทยลอย
กระทงวไลยฯ มารยาทไทยงดงาม 

             -             5,000            5,000  พ.ย.-61     คณะกรรมการ
ท านุฯ(อ.มนตรี) 

               กิจกรรม 5. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทอผ้าฝ้าย  

       29,400           6,400          35,800  ต.ค..61   ก.ย.-62 อ.ศิริขวัญ  
(การพัฒนาชุมชน) 

               กิจกรรม 6. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (ครั้งท่ี 1) 
: วิถีไทย วีถีทางสังคมศาสตร์ 

        5,000                -              5,000   เม.ย.-62   อ.วรรณลดา กนัต์
โฉม      
(สังคมศาสตร์เพือ่
การพัฒนา) 
 



 

 
 

(60) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

               กิจกรรม 7. หมอภาษา         5,111                -              5,111  พ.ย.-61    อ.วสนันท ์ 
(ภาษาไทยฯ) 

               กิจกรรม 8. วางพวงมาลาวันรพี - 14,600 14,600    ส.ค.-62 ผศ.ธนาวุฒิ 
(นิติศาสตร์) 

รวมงบประมาณแผนงาน 4      219,311  46,200        265,511            
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
มีธรรมาภิบาล  

             

แผนงาน  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ              
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์              
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ              
   โครงการ 1 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 

             

               กิจกรรม 1. พัฒนาลูกจ้างชั่วคราวสู่ความมั่นคง 
แบบมืออาชีพ : พัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพ 

        6,150                -    6,150  ธ.ค.-61       คณะกรรมการ
บริหารและพฒันา
บุคลากร  
(อ.วิไลลักษณ์) 

               กิจกรรม 2. พัฒนาบุคลากรสู่ความม่ันคง แบบมือ
อาชีพ: ส่งเสริมบุคลากร/ลูกจ้างชั่วคราว สร้างความม่ันคงใน
ชีวิต ด้วยศาสตร์พระราชา 

       13,600                -            13,600  พ.ย.-61       คณะกรรมการ
บริหารและพฒันา
บุคลากร  
(อ. ดร.ดรุณศกัดิ์) 
 

               กิจกรรม 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการ
ปฏิบัติการวิจัย "HUSO สรรสร้างความผาสุกและผูกพัน"  

        1,000                -              1,000  ต.ค.-61     ก.ย.-62 คณะกรรมการ
บริหารและพฒันา
บุคลากร  
(อ.ชนินทร์) 

               กิจกรรม 4. การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ 

       17,100                -            17,100  ธ.ค.-61      คณะกรรมการ
บริหารและพฒันา
บุคลากร  
(อ. ดร.ดรุณศกัดิ์) 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (61)
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

               กิจกรรม 5 HUSO สรรค์สร้างความผาสุกและ
ผูกพัน 

       10,000                -            10,000  ต.ค.-61     ก.ย.-62 คณะกรรมการ
บริหารและพฒันา
บุคลากร  
(อ. ดร.ดรุณศกัดิ์) 

งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ              

   โครงการ 2 จัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

             

               กิจกรรม 1. การทบทวนและการวางแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  
(งบประกัน) 

       46,000                -            46,000      พ.ค.-62 ก.ค.-62 คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน
(อ.ดร.หทัยรัตน์) 

               กิจกรรม 2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

       21,900        111,700         133,600        ก.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน 
(อ.ดร.หทัยรัตน์) 

งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน              -                  -                     -              
   โครงการ 3 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน              -                  -                     -          
               กิจกรรม 1. พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  
(Learning Space) 

             -          300,000         300,000  ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-มี.ค.62   ฝ่ายบริหาร 
(อ.ดร.ดรุณศักดิ์) 

               กิจกรรม 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

     650,000                -           650,000    มิ.ย.-ก.ค.62  ฝ่ายบริหาร 
(อ.ดร.ดรุณศักดิ์) 
 

               กิจกรรม 3. การบริหารส านักงาน 958,435 605,690 1,564,125 ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62 ก.ค.-ก.ย.-62 ส านักงานคณบด ี
(หัวหน้าส านักงาน) 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์         
งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน              -                  -                     -              
   โครงการ 3 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน          



 

 
 

(62) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

               กิจกรรม 3. การบริหารส านักงาน 633,000 - 633,000 ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62 ก.ค.-ก.ย.-62 ส านักงานคณบด ี
(หัวหน้าส านักงาน) 

งาน สื่อสารองค์กรและการตลาด          

   โครงการ 4 สื่อสารองค์กรและการตลาด          

               กิจกรรม 1. ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างเครือข่าย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

             -            10,000          10,000  ต.ค.-61   ก.ย.-62 คณะกรรมการ
สื่อสารองค์กร 
(อ.นริศรา) 

               กิจกรรม 2. จัดผลิตสื่อเพื่อรณรงค์การ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

       53,640           6,360          60,000  ต.ค.-พ.ย.61    คณะกรรมการ
สื่อสารองค์กร 
(อ.ไพศาล) 

งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
วิจัย บริการ 

          

   โครงการ 5 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐานพร้อมต่อการเป็น Semi residential 
University  

          

               กิจกรรม 1. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้น
พื้นฐาน  

       98,000                -            98,000  ต.ค.-61 มี.ค.-62    ส านักงานคณบด ี
(หัวหน้าส านักงาน) 

               กิจกรรม 2. ส านักงานดิจิทัล        70,000                -            70,000  ต.ค.-ธ.ค.61 มี.ค.-62   ส านักงานคณบด ี
(หัวหน้าส านักงาน) 

งาน การประชุม              -                  -                     -          
   โครงการ 6 จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดย
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

             -                  -                     -          

               กิจกรรม 1. การจัดประชุมคณะกรรมการประจ า
ส่วนราชการคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์   

             -            26,910          26,910  ต.ค.-61   ส.ค.-62 ส านักงานคณบด ี
(หัวหน้าส านักงาน) 

               กิจกรรม 2. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ 

             -            24,000          24,000  ต.ค.-61   ก.ย.-62 ส านักงานคณบด ี
(หัวหน้าส านักงาน) 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (63)
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 

               กิจกรรม 3. การจัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร 
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ 

             -            18,000          18,000  ต.ค.-61   ก.ย.-62 ส านักงานคณบดี
(อรนุช) 

               กิจกรรม 4. การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ 

             -             2,100            2,100  ต.ค.-61   ก.ย.-62 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
(อ.ดร.หทัยรัตน์) 

งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม              

   โครงการ 7 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

             

               กิจกรรม 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

             -          250,000         250,000  ต.ค.-61 มี.ค.-62    คณะกรรมการ 
อาคารสถานที ่
(อ.ดร.ดรุณศักดิ์) 

รวมงบประมาณแผนงาน 2,578,825 1,354,760 3,933,585           
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน    3,317,800      3,504,500      6,822,300            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(64) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สรุปเป้าหมายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดโครงการ ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562 
1. เป้าหมายของตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ (5 เป้าประสงค์ 32 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพกับการพัฒนาประเทศ  
   ตัวช้ีวัดที ่1.1 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรระยะสั้น 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 
10 หลักสูตร 
2 หลักสูตร 

   ตัวช้ีวัดที ่1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

 
3 ผลงาน 
1 ผลงาน 
50 ผลงาน 

   ตัวช้ีวัดที ่1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนา และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
  ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
ร้อยละ 30 
ร้อยละ 70 

   ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 30 

   ตัวช้ีวัดที ่1.5 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 1 ราย 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.6 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรยีนรู้เชิงผลติภาพ   1 เรื่อง 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 

 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึ้นไป 
 

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

ร้อยละ 50 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (65)
  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
   ตัวช้ีวัดที ่2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคเีครือข่าย 1 ผลงาน 
   ตัวช้ีวัดที ่2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 30 ผลงาน 
   ตัวช้ีวัดที่ 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้มูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทินที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปัจจุบัน 

5 บทความ 

   ตัวช้ีวัดที ่2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 1 รางวัล 
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

 

   ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนลังคมได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1 ผลงาน 

   ตัวช้ีวัดที่ 3.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจดัการตนเอง  1 ชุมชน 
   ตัวช้ีวัดที่ 3.5 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายรว่มพัฒนาเพื่อยกระดับการเรียนรูจ้ิตพิสัยเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน
เครือข่าย 

 จ านวนโรงเรยีนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิ
 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา 

 
 

5 โรงเรียน 
10 คน 

เป้าประสงค์ท่ี 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัมนธรรมและเข้าใจ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

 

   ตัวช้ีวัดที ่4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ ์ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

1 ผลงาน 

เป้าประสงค์ที ่5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
   ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 30 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการ
รับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

ร้อยละ 10 

   ตัวช้ีวัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 50 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มีคณุสมบัตเิข้าเกณฑ์ การประเมิน ร้อยละ 3 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.5 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License  ร้อยละ 20 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.8 ร้อยละของหลักสตูรที่มผีลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรตามเกณฑ์ สกอ.อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 5 



 

 
 

(66) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.10 ร้อยละหลักสตูรที่ผ่านการขึ้นทะเบยีน TQR  2 หลักสูตร 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.13 ผลการจดัอันดับมหาวิทยาลยัสีเขยีว (ระดับเอเชีย) อันดับที ่<=195 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  > 4.51 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลยัในทุกมิติ  > 4.00 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเทียบกับมหาวิทยาลยัราชภัฏทั้งหมด ร้อยละ 2 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (67)
  

สรุปผู้รับผิดชอบและรายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

คณะกรรมการ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 1 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 

2 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 

3 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 

4 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 

5 
1. คณะกรรมการบริหารคณะฯ     5.11, 5.13 
2. คณะกรรมการวิชาการ 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.6, 1.7, 
1.9, 1.10 

    

3. คณะกรรมการบริการวิชาการฯ 1.1, 1.4, 2.1, 2.2 3.2, 3.3, 3.5   
4. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 1.8      
5. คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

   4.1  

6. คณะกรรมการสื่อสารองค์กรฯ     5.14, 5.15, 5.16, 
5.17 

7. คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
บุคลากรฯ 

    5.1  5.2  5.3 
5.4  5.5, 5.14 

5.15 
8. คณะกรรมการหน่วยวิจัยฯ  2.1, 2.3, 2.4, 

2.6 
   

9. คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

    5.8, 5.10 

10. คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
อาคารฯ 

    5.13 

รวมตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 10 5 3 1 13 
 
 
 
 



 

 
 

(68) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. เป้าหมายของตัวชี้วัดของโครงการ (5 ยุทธศาสตร์ 21 โครงการ 24 ตัวชี้วัด) 
ที ่ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เก่งและดี มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมพร้อมสู่สากล โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน (Social Engagement) 
1 โครงการที ่1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
     ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ต่อหลักสูตรที่

จัดการเรียนการสอนในคณะ 
 

ร้อยละ 100 
2 โครงการที ่1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
    ตัวช้ีวัดที ่1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ร้อยละ 95 
3 โครงการที ่1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที ่21  
    ตัวช้ีวัดที ่1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที ่21 ร้อยละ 80 
    ตัวช้ีวัดที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน

ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
ร้อยละ 30 

4 โครงการที ่1.2.4 โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต  
    ตัวช้ีวัดที ่1.2.4.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 80 
    ตัวช้ีวัดที ่1.2.4.2 ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 80 
5 โครงการที ่1.2.5 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)  
    ตัวช้ีวัดที ่1.2.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร้อยละ 50 
6 โครงการที ่1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล  
    ตัวช้ีวัดที ่1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา ร้อยละ 80 
7 โครงการที ่1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ  

    ตัวช้ีวัดที ่1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 

1 เครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
8 โครงการที ่2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย  
    ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1.1 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อป ี 2.3 ล้านบาท 
9 โครงการที ่2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (69)
  

ที ่ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
    ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสรมิการผลติผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับ

ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถิ่น 
ร้อยละ 80 

10 โครงการที ่2.2.3. โครงการจัดประชุมวชิาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย   
    ตัวช้ีวัดที่ 2.2.3.1 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 1 ครั้ง 

11 โครงการที ่2.4.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
    ตัวช้ีวัดที่ 2.4.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา ระดับ 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายถอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
12 โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน 
 
 

   ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วท่ีมีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จังหวัดปทุมธาน ี 
1 หมู่บ้าน 

จังหวัดสระแก้ว  
1 หมู่บ้าน 

    ตัวช้ีวัดที ่3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ระดับ 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาจิตส านกึและความสามารถของบัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
13 โครงการที ่4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    ตัวช้ีวัดที ่4.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ระดับ 5 

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

15 โครงการที่ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ  
    ตัวช้ีวัดที ่5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

● ระดับคณะ 
 

ระดับ 5 
16 โครงการที่ 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน  



 

 
 

(70) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ที ่ ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
    ตัวช้ีวัดที ่5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 90 

17 โครงการที่ 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  
    ตัวช้ีวัดที ่5.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ระดับ 5 

18 โครงการที่ 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยม ี  ส่วนร่วมของทุกภาคสว่น  
    ตัวช้ีวัดที ่5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม ร้อยละ 100 

19 โครงการที่ 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  
    ตัวช้ีวัดที ่5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสเีขียว  ระดับ 4 

20 โครงการที่ 5.6.1 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐาน
พร้อมตอ่การเปน็ Semi residential University 

 

    ตัวช้ีวัดที ่5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย 

>3.51 

21 โครงการที่ 5.6.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University  
    ตัวช้ีวัดที ่5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการพัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมตอ่

การเป็น Semi residential University 
มากกว่า 4.51 
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สรุปผู้รับผิดชอบและรายงานตัวชี้วัดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

คณะกรรมการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
1. คณะกรรมการวิชาการฯ 1.1.1.1 

1.2.1.1 
1.3.1.1 
1.4.1.1 

2.2.3.1    

2. คณะกรรมการบริการวิชาการฯ 1.2.3.1 
 

 3.1.1.1 
3.1.1.2 

  

3. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 1.2.2.1 
1.2.5.1 

    

4. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    4.1.1.1  
5. คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 1.4.2.1    5.4.2.1 
6. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร  2.2.1.1   5.1.1.1 
7. คณะกรรมการหน่วยวิจัยฯ  2.1.1.1 

2.2.1.1 
   

8. คณะกรรมการการประกันคุณภาพฯ 
 

1.2.4.1 
1.2.4.2 

   5.3.1.1 

9. คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ 1.2.5.1 2.4.1.1    
10. คณะกรรมการจัดท าวารสารฯ  2.2.1.1 

2.2.3.1 
   

11. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ     5.4.1.1 
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คณะกรรมการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
12. คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน อาคาร 
สถานทีฯ่ 

    5.5.1.1 

13. คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ทางการเงิน     5.4.1.1 
14. ส านักงานคณบดี/ฝ่ายบริหาร     5.4.1.1 

5.4.3.1 
5.6.1.1 
5.6.2.1 

รวมทั้งสิ้น 9 4 2 1 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (73)
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
นิยามค าศัพท์ ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

(74) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นิยามศัพทต์ัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

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

นิยามศัพท ์
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึงผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดน าเสนอการเผยแพร่ในระ ดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาตัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ 
ผลงานสร้างสรรค์ ท่ีมีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ต้องมี
คณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
3. ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
 ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ใน

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

 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการเผยแพรร่ะดับนานาชาติในปีงบประมาณนั้นๆ 
X 100 

ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท้ังหมดในปีงบประมาณนั้นๆ 
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ตัวชี้วัด 1.3 จ านวนแนวปฏิบัติทีดี่ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
นิยามศัพท์  

 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพ
นั้น ๆ มีหลักฐานความส าเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  

 การนับแนวปฏิบัติทีด่ีไม่นับซ้ ากับปีท่ีผ่านมา 
 

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

นิยามศัพท ์
 นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 ของทุกคณะ วิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลัง

ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  นักศึกษาระดับบัณฑิตก าลังศึกษาช้ันปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562 

 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  

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

ความรูส้ึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไมต่้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาดา้นสังคมการท างาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูด
และเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อยา่งชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้ค าเชือ่มประโยคได้อย่างถูกต้อง 

 
C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้

ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ
และเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

Independent User: 



 

 
 

(76) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น 
รวมทั้งจะอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 

B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญขอข้อความทั่วๆไปได้เมื่อเป็นหัวข้อท่ีคุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน 
โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน 
ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 

Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย 

สถานท่ี ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ 
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน 

ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล (The Common European 
Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  

 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 
X 100 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมด 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (77)
  

ตัวชี้วัดที่ 1.5 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวทิยาลัย 
นิยามศัพท ์
Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ตั้งเพื่อค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการท าธุรกิจที่ยังไม่มีใครท ามาก่อน  
 

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

กันยายน 2562 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมดที่จบการศึกษา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา  

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

ข้าราชการบรรจุครูได้รับราชการครู หรือได้รับขึ้นทะเบียนส ารองเพื่อเรียกเพื่อบรรจุเข้ารับราชาการ หรือ ได้ท างานเป็นครูในสถานศึกษาเอกชน 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนบัณฑติครูที่สอบบรรจคุรไูด้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา 
X 100 

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

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

จ านวนบัณฑติครูที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น 
X 100 

จ านวนบัณฑติครูทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ 
 
 



 

 
 

(78) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

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

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

 
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ

หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 
นิยามศัพท ์
 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบยีบวิธีการวิจัยทีเ่หมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือ

เป็นการต่อยอดความรู้เดมิ 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศลิปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวตักรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสม

ตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดมิ เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกดิ
คุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ท่ีเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุม่ศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ศลิปะ ได้แก่ ทัศนศิลป ์(visual Arts) ประกอบ
ดัวย ผลงานจติกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 
ประกอบด้วย ดรุิยางคศลิป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศลิป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวนีิพนธ์รูปแบบต่างๆ   

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

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



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (79)
  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การ

พัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ X 100 
จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรม ทั้งหมด 

 
ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

นิยามศัพท ์
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full 

paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อย
ละ 25 และต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับ
การอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

นิยามศัพท ์
 นับผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน  

 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand , Social Sciences 
Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
 



 

 
 

(80) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 จ านวนผลงานวิจยัเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมกีารจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
เป็นต้น 

นิยามศัพท ์
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทาง

ปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทน้ีอาจน าผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค 
การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

 สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่
มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษท่ีให้ผู้ประดษิฐ์คิดค้นหรอืออกแบบผลติภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง  

 อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ท่ีมีลกัษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีระดบั
การพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลผลิตให้ดีขึ้น หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห่า ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในหารเก็บรักษาพืชผักผลไม่ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป 
เป็นต้น   

  
ตัวชี้วัดที่ 2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

นิยามศัพท ์
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์

คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่

เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ท่ีมีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดล องหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ท่ีเป็นยอมรับในวงชาชีพตาม
การจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย 
ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดง
รูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    

 ผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาตติามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเปน็ระบบท่ีเหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

 ผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไมต่่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้อง



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (81)
  

กับเกณฑ์การประเมิน ท้ังต้องมีคระกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมหีน่วยงานท่ีรว่มน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
 ผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มกีารเผยแพร่ผลงานท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ี

ไม่อยู่ในกลุม่อาเซียน) 
 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  

นิยามศัพท์ 
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่
ดีและ 2 เง่ือนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู้ 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรม 
นิยามศัพท์ 
 ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเช่ียวชาญ โดยค านึงถึงความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ ผลของการบริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อ

ด าเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ านวนชุมชนที่มีศกัยภาพในการจัดการตนเอง  
นิยามศัพท์  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง  

1. ชุมชนเป้าหมาย ทิศทางในการพฒันาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยื่น 
2. มีระบบฐานข้อมลูที่ส าคัญของชุมชน ที่สามารถน าไปจัดท าทั้งพื้นที่ ท าการพัฒนาตนเองและสื่อสารกบัสาธารณะ  
3. มีแผนของชุมชนที่ครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติ   เด็ก/เยาวชน ยาเสพติด และมีการปฏิบัติตามแผน 



 

 
 

(82) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4. ปัญหาร่วมของคนในพ้ืนท่ี ไดร้ับการยกระดับเชื่อมโยง และถูกจดัการแก้ไขอย่างเป็นระบบและชุมชนตระหนักเรื่องการมสีวนร่วมในการ
ว่างแผนด าเนินการ ติดตามตรวจสอบ 

5. มีรูปธรรมจัดการปญัหาในชุมชน โดยมีชุมชนเป็นแกนหลัก มีองค์กรชุมชนที่หลากหลาย 
6. ชุมชนมีการจัดการที่ดินโดยชุมชน มีการจัดการทุนชุมชน ระบบสวสัดิการ ทีการความมั่นคงทางอาหาร มีแหล่งพลังงาน เป็นระบบต่อ

ชีวิต การเป็นอยู่ ชุมชนยั่งยืน  
7. มีการจัดการความสัมพันธ์ของระบบชุมชนท้องถิ่น  ระดับท้องถิ่น ที่มีความร่วมมือกับหลายฝ่าย และท างานร่วมด้วย 
8. ชุมชนรักการเรยีนรู้ มีฐานการเรียนรู้ระดับต าบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มีระบบการจดัการความรู ้
9. คนในชุมชนมีความสุข มีความเป็นเจ้าของชุมชน มีระเบียบ กติกาการอยู่ร่วมกัน มีความผูกพันช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 
10. การมีส่วนรวมของคนในชุมชนสม่ าเสมอมีการเชื่อมโยงเครือข่าย ผนึกก าลังชุมชนทุกระดับ 
11. มีระบบธรรมาภิบาล ความน่าเชื่อถือในการด าเนินงานและมีระบบการตรวจสอบการท างานของชุมชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึ้นจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
นิยามศัพท์  
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึ้นจากการพัฒนาของมหาวทิยาลัย 
X 100 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาวทิยะฐานะโดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พัฒนา 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.7 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 

นิยามศัพท ์
โรงเรียนในท้องถิ่น หมายถึง โรงเรยีนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจงัหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (83)
  

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ท้ังหมดท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

จาก ก.พ. 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ   

 
 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สงูขึ้นจากผู้ท่ีมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น   
x 100 

จ านวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 



 

 
 

(84) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

 
ตัวชี้วัดที่ 5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

นิยามศัพท์  
 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment)  หมายถงึ  การบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพื่อให้งานของสถาบัน 

บรรลผุลส าเร็จ การด าเนินการของสถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานเพื่อให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการท างาน 
 ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลัง หมายถึง  

1. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตราก าลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการ
ประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับก าลังคนท่ีต้องการ  

2. บุคลากรใหม่  มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึงความ
หลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน  

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

4. กาจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขัดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป โดยมี
วิธีการ 

 การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของงสถาบัน เพื่อให้ม่นใจว่าสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันการลดจ านวนของบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบหากจ าเปน็ 

 การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพิ่มของบุคลากร  
 การเตรียมบุคลากรเพื่อรับหารเปลี่ยนแผลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจ าเป็น  

 บรรยากาศด้านบุคลากร  
1. สภาพแวดล้อมของที่ท างาน  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกใน

การท างานของบุคลากร มตีัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความแตกต่างที่ส าคัญในปัจจัย  



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (85)
  

2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบคุลากร สนับสนุนบุคลากรโดยใหบ้ริการ สิทธิประโยชน์ และมีนโยบาย ให้เหมาะสมตามความต้องการของ
บุคลากรที่มคีวามหลากหลายและความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีส าคัญ 

 
ตัวชี้วัดที่ 5.10 ร้อยละหลกัสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR  

นิยามศัพท ์
TQR  หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQR : Thai Quantifications Register) 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
นิยามศัพท ์
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย การสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
ผู้บริหาร และผู้น าเพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 

1. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  
1. วัฒนธรรมองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารทีเปิดกว้าง มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความ

ผูกพันต่อสถาบัน วัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอื้ออ านาจ (empower) ให้กับ
บุคลากร  

2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน  การก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  
3. การประเมินความผูกพัน  การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้ง

ความพึงพอใจ วิธีการและตัวช้ีวัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ส าหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใช่ตัวชีวัดอื่นๆ เช่น การคงอยู่ การ
ขาดงาน  การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบคลากรเพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 

4. การจัดการผลการด าเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้พิจารณา
ถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี ้

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

3. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
1. ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความตอ้งการของบุคลากร ผู้บริหาร และ



 

 
 

(86) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ผู้น าแตล่ะคน  
ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้  

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

2. ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสถาบันในเรื่อง 
 หาความสมัพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กบัผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
 ใช้ผลการศึกษาความสมัพันธ์ข้างต้นเพื่อช้ีบ่งโอกาสส าหรับการปรับปรุงท้ังในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและ

การเรยีนรู้แก่บุคลากร 
3. ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มกีารจัดการความก้าวหน้านมหน้าที่การงานในมหาวิทยาลยั เพื่อให้บรรลุการวางแผนสืบทอดส าหรับ

ต าแหน่งผู้บรหิารและผู้น า 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
นิยามศัพท ์
 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  หมายถึง กลุม่ต่างๆ ท่ีไดร้ับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการจากการด าเนินการและความส าเร็จของ

มหาวิทยาลยั ดังน้ี 1. นายจ้าง 2. บัณฑิต 3. ผูร้ับปบริการวิชาการ  4. นักศึกษา 5. บุคลากร 6. ผู้ปกครอง 7.ศิษย์เก่า 8. ประชาชน  
 ทุกมิติ หมายถึง 1.การจดัการเรียนการสอน  2. การบริการวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.การบริหารจัดการ  
 

ตัวชี้วัดที่  5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นิยามศัพท ์
นักเรียนในท้องถิ่น หมายถึง นักเรยีนที่ศึกษาอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
 
 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (87)
  

ตัวชี้วัดที่ 5.18 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ก าหนด 
นิยามศัพท ์
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของส านักทรัพยส์ินและรายได้ค่าเทอมของนักศึกษา 
 

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

ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งด ี
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(88) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
นิยามค าศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (89)
  

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

การสอนในคณะ 
นิยามศัพท์  
การจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning)  หมายถึง  กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่มีผูเ้รยีนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดนเน้นให้

นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพือ่สร้างองค์ความรูไ้ดด้้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสรา้งงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภณัฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่
สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนหลักสตูรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

X 100 
จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนทั้งหมดในคณะ 

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

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 

 
โครงการที่ 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.1.1  ร้อยละของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
 
 

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

นิยามศัพท ์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง บุคลิกลักษณะของบัณฑิตที่แสดงออกถึงทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้การปฏิบัติงานใน

การเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจดัการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
X 100 

งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรตามแผน 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
x 100 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 



 

 
 

(90) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ปัจจุบันและอนาคตมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและตลาดแรงงานต้องการ  โดยมีทักษะมนศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 3Rx 8C กล่าวคือ  

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

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

ดังนั้นทักษะของคนต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท างานท่ีใช้ความรู้ (Knowledge Worker)  และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่
ว่าจะประกอบสัมมาชีพอะไร 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

X 100 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

โครงการที่ 1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชนต่อจ านวน

นักศึกาท้ังหมด 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการ
ท างานร่วมกับชุมชน x 100 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (91)
  

โครงการที่ 1.2.5.โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.5.1 ร้อยละของหลกัสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 

 
โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 

นิยามศัพท์  
ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
 ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนส าหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยส านักงานดูแลการสอน

ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภ าษาจีน
ระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 

โครงการที่  1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนของโรงเรียนสาธิต เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.6.1.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนนักเรียนโรงเรยีนสาธติทุกระดับช้ันท่ีไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

X 100 
จ านวนนักเรียนโรงเรยีนสาธติทั้งหมดทุก 

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

สร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

จ านวนหลักสตูรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
x 100 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษาทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
X 100 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 



 

 
 

(92) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนอาจารย์ทีผ่ลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทยร์ะดับท้องถิ่น

หรือสรา้งสรรค์หรือแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
x 100 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมดที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถิ่น 

 
โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นิยามศัพท ์
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ

หรือ       เป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทน้ีอาจน าผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยา
รักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน  

โครงการการที่ 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.3.1 จ านวนคร้ังการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

นิยามศัพท์  
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full 

paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ  25 โดยต้องมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25  
และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และบทความท่ีมาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 
 



 
 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        (93)
  

โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ท่ีด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการส่งเสริม เพ่ือผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครู เพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการส่งเสรมิ เพื่อผลิตผลงานวิจยัด้านการผลิตหรือพัฒนาครู เพื่อให้ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรอืน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาคร ู x 100 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกจิสมัพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศกึษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชมุชนท้องถิ่นสามารถด ารง

อยู่ได้อย่างย่ังยืน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.1 ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ื อ

ร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมท่ีบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
โครงการที่ 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามกีารลงพื้นที่ด าเนินงานพันธกิจสมัพันธ์ 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพ้ืนที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
 
 
 

จ านวนหมู่บ้านหมูบ่้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วท่ีมีฐานข้อมูลต าบลในการคดัเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น x 100 

จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
X 100 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่ลงทะเบยีนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 



 

 
 

(94) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา/เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง X 100 
จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

 
โครงการที่ 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ตัวชี้วัดที่ 3.2.2.1 ร้อยละของการด าเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
จ านวนการด าเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค ์

X 100 
จ านวนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด 

 
โครงการที่ 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.2.3.1 ร้อยละของการด าเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
จ านวนโครงการทีด่ าเนินการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ 

X 100 
จ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนจดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส ธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน  
โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  

 ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน  
เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  

จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน 
X 100 

จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับท้ังหมด ที่ได้ก าหนดให้พัฒนาหรือแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว ้
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โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารส านักงาน  
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่ก าหนด 

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

X 100 
จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนท่ีก าหนด 

โครงการที่ 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต  
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

X 100 
จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนท่ีก าหนด 
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ภาคผนวก ค 
ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายสภาฯข้อ 1 ยกระดับคณุภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
ทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธ
กิจสัมพันธ์ และถา่ยทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

นโยบายสภาฯข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาท้องถิ่น  

นโยบายสภาฯข้อ 4  พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีเ่ป็นเลศิสูส่ากล 

นโยบายสภาฯข้อ 3 พัฒนาและผลิตบณัฑิตใหม้ีความรูค้วามสามารถ         
มีอตัลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายสภาฯข้อ 5  พัฒนาการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นเลศิสูส่ากล 
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ภาคผนวก ง 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ ปีงบประมาณ 2562 

 


