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ค าน า 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการก าหนดแนวทาง กระบวนการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการวัดการ
ประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจนจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 5 ปี ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2556 – 2560) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560-2564  แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี 2560-2579 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ในสังคมโลกอย่างมีพลวัตร ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลกระแส
โลกาภิวัตน์ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศด้านโครงสร้างประชากร การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  โดยเน้นกระบวน
การมีส่วนร่วม ของภาคีทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย 
โครงการ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแผนส าหรับการปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี ในการขับเคลื่อนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้
นั้น จ าเป็นต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วม ของทุกส่วนงานร่วมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป  

 
 
 
 
 

                     งานแผนและงบประมาณ   
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ปรัชญา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นสถาบันที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารและการบริการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    
วิสัยทัศน์   

เป็นหน่วยงานระดับคณะในจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารและการบริการล าดับที่ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

พันธกิจ   
1. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และ

ความเป็นสากล อีกท้ังยังสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
3. ส่งเสริมให้มกีารบริการวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) เพ่ือตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับ

นานาชาติ 
4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุ 

 
อัตลักษณ์     

บัณฑิตจิตบริการเพ่ือสร้างสรรค์ด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
เอกลักษณ์ 
 เป็นสถานบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค ์   

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) มุ่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านการบริหารและการบริการ เพ่ือออกไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ร้อยละ  80 

2.  ส่งเสริม จัดหา และพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านทางด้านการบริหารและการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ประชาคม ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 3. ให้บริการทางวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) แก่หน่วยงาน ชุมชน ประชาคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ ประเทศหรือระดับ
นานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 300 คน และมีรายได้จากการบริการวิชาการแบบมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000,000 บาท 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในระดับท้องถิน่ ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 
 5. พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ปีละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
เป้าประสงค์ที ่1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนา หรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ ท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 

 
 

2 หลักสูตร 

ทุกหลักสูตร อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ ABCD 
ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 30 หลักสตูรระดับปริญญาตร ี อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

1.3 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
1.3.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
1.3.2. ผลงานท่ีได้รบัการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับชาต ิ

หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 
1.3.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษยเ์กา่ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

 
5 ผลงาน 

 
1 ผลงาน 
10 ผลงาน 

 
5 คน 

ทุกหลักสูตร 
 
 
 

อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

1.4 ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม           
การเรยีนรู้จากการปฏิบตัิร่วมกับชุมชน 
     1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 
      1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

 
 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 80 

ทุกหลักสูตร อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล 
อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์

ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

1.5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่มผีลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทยก์าร
พัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 40 ทุกหลักสูตร อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
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ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
1.7 จ านวนแนวปฏิบัติทีด่ีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ   1 เรื่อง ทุกหลักสูตร อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
1.8 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 
     1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึ้นไป 
     1.8.2 ระดับบัณฑติศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2  ขึ้นไป 

 
 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 95 

ทุกหลักสูตร อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

1.9 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั 

2  ราย ทุกหลักสูตร อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับ   ปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

ร้อยละ 80 ทุกหลักสูตร อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

1.11 อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี  ในพื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล  
(350 กิโลเมตร) 

ร้อยละ 60 ทุกหลักสูตร อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มากกว่า 4.51 ทุกหลักสูตร อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้าง 
นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ 
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 70 ทุกหลักสูตร อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคี
เครือข่าย 

2 โครงการ ทุกหลักสูตร อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

23 ผลงาน ทุกหลักสูตร อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
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ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าทีไ่ด้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับ
การอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

10 บทความ ทุกหลักสูตร อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

 2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยกุต์ที่มีการจดทะเบียนจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร เป็นต้น 
2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการที่สามารถสร้าง

คุณค่าแกผู่้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดยสามารถน าผลงานบรกิาร
วิชาการไปใช้ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศกึษา 

 
1  ผลงาน 

 
2 ผลงาน 

ทุกหลักสูตร อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ท่ีได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2 รางวัล ทุกหลักสูตร อ.อมรรักษ์  สวนชูผล ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3.2 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  3 ชุมชน ทุกหลักสูตร อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสรมิ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ  

1 ผลงาน ทุกหลักสูตร อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 40 ทุกหลักสูตร อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
5.2 ร้อยละของอาจารย์ทีส่ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์
ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการรับรองคณุวุฒิ
จาก ก.พ.  

ร้อยละ 15 ทุกหลักสูตร อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 70 ทุกหลักสูตร อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
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ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผูท้ี่มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 3 งานบริหาร อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 5 งานประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification 
Register) 

ร้อยละ 10 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

อ.ดร.อมรรักษ์  ชวนชูผล ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2 งานบริหาร อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยั 
สีเขียว (ระดับเอเชีย) 

น้อยกว่า  
185 

งานบริหาร อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

5.13 ค่าเฉลีย่ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  มากกว่า 4.51 งานบริหาร อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
5.15 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศกึษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเทียบ
กับมหาวิทยาลยัราชภฏัทั้งหมด 

ร้อยละ 4 งานวิชาการ อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 

5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นทีเ่ข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภฏั             
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ร้อยละ 30 งานวิชาการ อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ 
2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ า สร้างความ

มั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์  
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้

อย่างยั่งยืน 
3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์  
4.1  บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู     สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.2  สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
4.3  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  
5.1  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิต

ภาพ (Productive Learning)  
5.2  เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.3  พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4  พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
5.5  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
5.6  จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนองรับต่อการเป็น Semi residential University  
5.7  การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
5.8  พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต  



9 
 

 

แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

1.1 พัฒนาปรับปรุง
หลักสตูร กระบวนการ   
จัดการเรียนรู้ที่มีการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสตูร
จัดการเรียนรู้เชิงผลติ
ภาพ(Productive 
learning) 

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่พัฒนา
หรือปรับปรุง   
เพื่อให้เกิดการ
เรียนรูเ้ชงิผลติภาพ 
(Productive 
learning) 

ร้อยละ 
100 

 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning)  

 พัฒนาหลักสตูรและฝึกอบรม
ระยะสั้นส าหรับทุกกลุ่มอาย ุ

 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอน PSF และ 
ABCD 

อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน ์
 
 
 
 
 
อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา 
 
อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน ์

งานวิชาการ  

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
Learning) 

1.2.2  โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 
21  

ร้อยละ 80  อบรมเชิงปฏิบัติการAmedeus 
Basic Reservation   

 อบรมเชิงปฏิบัติการ Airport 
Management  

 ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน 

 ศึกษาดูงานการโรงแรมและ
ธุรกิจทีพ่ักเพื่อเตรยีมความ
พร้อมเข้าศึกษา Hotel Visit 

หลักสตูรฯการบิน 
 
 
 
หลักสตูรฯโรงแรม 
 
 
 
 
 

งานวิชาการ  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

     ออกแบบ Content  
Markering เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้วิชาการการตลาดและ
การขาย ส าหรับการบริการ
และการโรงแรม 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ การชง
กาแฟ “บาริสต้า” (Barista) 
ขั้นพื้นฐาน 

 สัมมนาการบริการและการ
โรงแรม “อนาคตธรุกิจบริการ
หลังยุคโควดิ19 

 พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
เตรียมก่อนประกอบอาชีพ
สาขาการจดัการธรุกิจการ
บริการผู้สูงอาย ุ

 ปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรม
บริการสาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจการบริการผู้สูงอาย ุ

 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ เพื่อพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจการบริการผู้สูงอาย ุ

 
 

   



11 
 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

     สนับสนุนค่าหอพักนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัให้กับนักศึกษาใน
สาขาการจดัการนวตักรรม
การค้า 

 จัดท าเอกสารและหนังสือ
ประกอบการเรียน สาขาวิชา
การจัดการนวัตกรรมการค้า 

 จัดท าชุดปฏิบัติการและเสื้อ
กิจกรรมประจ าสาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมการค้า 

 เรียนรูภ้าคปฏิบัติดา้นการ
จัดการนวัตกรรมการค้า 

 สนับสนุนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ความคิด
สร้างสรรค์และการสร้าง
ผลงานของนักศึกษาและ
อาจารย์ในสาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมการค้า 

 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
มาตรฐานการบริการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

     อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลิกเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 

 ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม
ทางด้านวิชาการและอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกงานส าหรบันักศึกษา
สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรม
การค้า 

 อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐาน (First  Aid  &  CPR) 

 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ และ
กิจกรรม Alumni Meet 

 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยั 
“เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งท่ี 16 

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
และประชุมนักศึกษาวิทยาลัย
นวัตกรรมการจดัการ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

     อบรมเชิงปฏิบัติการการให้
ความรู้ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 256 

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต้องการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 “อบรม 
Adobe Photoshop Baisc 
รุ่นที่ 1” 

   

 1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิผ่าน
การท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการพัฒนา
กิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิผ่าน
การท างานร่วมกับ
ชุมชนต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ 
50 

 พัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติงานผ่าน
การท างานร่วมกับชุมชน 

 ส่งเสริมเรียนรูเ้ชิงรุกด้าน
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 

งานพัฒนานักศึกษา อ.รวีพรรณ  
กาญจนวัฒน ์

 

 1.2.4.โครงการบ่ม
เพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ 
การรุ่นใหม่ (Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีการ
พัฒนาทักษะผู้ 
ประกอบการรุ่นใหม ่

ร้อยละ 
70 

 อบรมส่งเสรมิทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ งานวิชาการ  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาสมรรถนะทักษะ  
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้
ภาษาสากล 

1.3.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษา ทุกช้ันปีท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา 

ร้อยละ 
80 

●  พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาสากล 

อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ งานวิชาการ  

1.4 สรา้งเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบณัฑิต 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
ภายในประเทศท่ีมี
การด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

3 
เครือข่าย 

 การสร้างเครือข่ายในรูปแบบ
ประชารัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา 
อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์
อ.ภัทราพร  ทิพย์มงคล 

งานวิชาการ  
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวตักรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

2.1 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย 

2.1.1 โครงการจัดหา
ทุนสนับสนุนการสรา้ง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย 
ต่อป ี

697,500
บาท 

 จัดหางบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก 

 เครือข่ายความร่วมมือการร่วม
ทุนและผลิตผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล งานวิจัย  

2.2 สรา้งผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ระดับชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาต ิ

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์      
เพื่อเสรมิสร้าง     
ความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น   
 

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลติผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรคห์รือแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละ 
80 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์

 ส่งเสริมสนับสนุนการไป
น าเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในฐานข้อมูล TCI และ 
Scorpus 

 ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้
ด้านการวิจัยให้กับนักศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัยเพื่อเพิม่
สมรรถนะด้านการวิจัย 

อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล 
อ.สินิทรา  สุขสวสัดิ ์
อ.ดร.อนัญญา  โพธ์ิประดิษฐ ์

งานวิจัย  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

 2.2.3 โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

2.2.3.1 จ านวนครั้ง
การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วม 
กับภาคีเครือ ข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การประชุมวิชาการระดับชาติ    
ครั้งท่ี 6 

อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล 
อ.ดร.อนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ ์

งานวิจัย  
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ      
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยูไ่ด้
อย่างยั่งยืน 

3.1.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัต ิเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.1.1 จ านวน
หมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วที่มีฐาน 
ข้อมูลต าบลในการ
คัดเลือกชุมชนส าคัญ
เพื่อใช้ในการพฒันา
ท้องถิ่น 

30 
หมู่บ้าน 

(ม.) 

 พันธกิจสัมพันธ์ถอดบทเรยีน
และน าเสนองานต่อประชาคม 

อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล งานวิจัย 
 

 

3.1.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่     
บูรณาการภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 
5 

● จัดหารายได้จากการฝึกอบรม 
การให้บริการทางวิชาการและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล งานวิจัย  
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 เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มสี่วนไดส้่วนเสียมีคณุธรรม ศลีธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดตี่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรยีนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการศลิปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

4.1 บริหารจัดการ งาน
ส่งเสริมศาสนา ท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

4.1.1 โครงการ
บริหารจดัการ งาน
ส่งเสริมศาสนาท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ผลการ       
ด าเนินงานตาม   
ระบบกลไกล
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
ข้อ 

 จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  

อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ งานพัฒนา
นักศึกษา 
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เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณุภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2563 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

5.1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มี
สมรรถนะที่เป็นเลิศ
พร้อมต่อการเปลี่ยน 
แปลง และพฒันา
สมรรถนะให้อาจารย์ 
และบุคลากร ให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ 
ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ 

ระดับ 
5 

 พัฒนาระบบการทรัพยากร
บุคคลสูค่วามเป็นเลิศ 

 จัดท าแผนอัตราก าลังและ
พัฒนาบุคลากร 

 พัฒนาและสนับสนุนอาจารย์
เจ้าหน้าท่ี  และนักศึกษาให้
เกิดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 

 

อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา 
น.ส.กมลรัตน์  ยอดหาญ 
 

งานบริหารทั่วไป  

5.3 พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 

5.3.1 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ระดับ 
5 

 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

 อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรยีม
ความพร้อมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

 ศึกษาดูงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
 ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

5.4 พัฒนาประสิทธิผล
การบริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

 ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 จัดท าแผนกลยุทธ์ 2565-
2569 และจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 2565 

 บริหารจดัการวิทยาลัย 
 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน

บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา 
น.ส.กมลรัตน์  ยอดหาญ 
น.ส.จิราภรณ์  ศรีวันนา 

งานบริหารทั่วไป 
 

 

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กรและ
การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) 

5.4.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการสื่อสาร
องค์การและการ
สื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
(IMC) 

ระดับ 5  เสรมิสร้างภาพลักษณ์องค์กร
และประชาสัมพันธ์หลักสตูรและ
การรับสมัครนักศึกษาใหม ่

น.ส.กมลรัตน์  ยอดหาญ 
นายนเรศ  นวนแจ้ง 

งานสื่อสารองค์กร  

5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
โดยมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

ร้อยละ 
100 

 จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

น.ส.กมลรัตน์ ยอดหาญ งานบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 

5.6 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรยีนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย การบริการ 
วิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุน การ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
และบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
 

>4.51  ปรับปรุงห้องประชุมวิทยาลัย
นวัตกรรมการจดัการ 

 ปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจดัการ 

งานบริหารทั่วไป อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา 
น.ส.กมลรัตน์  ยอดหาญ 

 

 


