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ค ำน ำ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้เแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะฯ ซึ่งอาศัยทิศทางจากการทบทวนแผนปฏิบัติการปีที่ผ่านมา 
กรอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี 
พ.ศ. 2560-2579 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายของ
คณะผู้บริหาร และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ด าเนินงานตรวจติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี เพ่ือน ามาสู่การวิเคราะห์ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะและหน่วยงานในสังกัด
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์หน่วยงาน   
 

                                                                                                                                 คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สำรบัญ 
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บทท่ี 1 
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564  
 
พันธกิจ   

1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น    

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน    
 
เป้ำประสงค ์   

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ   
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ   
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม   
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์  

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2  สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ             
      ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์  

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่ นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 

3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  

5.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning)  

5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการข้ันพื้นฐานเพ่ือรองรับต่อการเป็น Semi 

residential University  
5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

บทท่ี 2 
แผนปฏิบัติกำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ปรัชญำ 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี     

ปณิธำน  
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และม่ังคั่งของชุมชน   

อัตลักษณ์     
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

ค่ำนิยม (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 เป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่พร้อมสู่ส ากล ตามศาสตร์

แห่งพระราชา” 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

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 
 

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

 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เก่งและดี มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมพร้อมสู่สากล โดยใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (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 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อปัญหาในพ้ืนที่เ พ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจรับใช้สังคม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา  
กลยุทธ์  

3.1   สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้  
       ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.2   พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
       เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

3.3   พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
3.4   ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟัง 
       แนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาจิตส านึกและความสามารถของบัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์  

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาคณะเป็นส านักงานดิจิทัล มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพ่ือให้คณะเป็นชุมชนวิชาการและองค์กรสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  

      5.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning)  
     5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
     5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
     5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
     5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
     5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับต่อการเป็น Semi 
residential University  
         5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
 
 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กำรวิเครำะห์ SWOT ANALYSIS คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
รำยกำร ประเด็น คะแนน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

จุดแข็ง (Strenghts) 
 ปัจจัยน ำเข้ำ    
 องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต    

S1 
อาจารย์ในคณะส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่มีความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยี มคีุณวุฒิท่ีหลากหลาย และมี
ความใกล้ชิดกับนักศึกษา 

274 15.48 5.78 

S2 คณะมสีาขาวิชาที่เป็นสหวิทยาการ มีความเฉพาะทาง ทันสมัย และบางสาขาวิชามีสภาวิชาชีพรองรับ 121 6.84 2.55 
S3 คณะมีพื้นทีภ่ายในจังหวัดที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 61 3.45 1.29 
 องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย    

S4 
อาจารยส์ังกัดคณะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย (และงานสร้างสรรค์) ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
เป็นไปตามาตรฐาน 

58 3.28 1.22 

 กระบวนกำร    
 องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต    

S5 
คณะมีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาครอบคลมุทุกทักษะ ด้วยกระบวนการ PDCA โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา (5) 

231 13.05 4.87 

S6 คณะจดัให้มีการเรยีนการสอนที่เนน้การฝึกปฏิบัติจริง และการประยกุต์ใช้ 73 4.12 1.54 
 องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย    
 องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร    

S7 
คณะมคีณะท างานพันธกิจเพื่อสังคม ตลอดจนมีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และไดร้ับการ
ยอมรับจากชุมชน (5) 

234 13.22 4.93 

 องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       

S8 คณะมรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีแผนการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของคณะ และน าผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (5) 

55 3.11 1.16 

 องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร    
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รำยกำร ประเด็น คะแนน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

S9 
คณะมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการก ากับติดตาม การบริหารของคณะ
ให้เป็นตามพันธกิจของกลุ่มสถาบนัและอัตลักษณ์ของคณะ ท่ีทันต่อสถานการณ์ (5) 92 5.20 1.94 

S10 คณะมีกองทุนสมานใจ สมคัรมติร เพื่อให้ทุนกับนักศึกษาท่ีขาดแคลน 221 12.49 4.66 
 ผลผลิต    
 องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย    

S11 อาจารย์ประจ าของคณะมผีลงานวชิาการด้านการวิจยั โดยตีพิมพ์และเผยแพร่เป็นไปตามมาตรฐาน (5 ร้อยละ 24) 57 3.22 1.20 
 ผลลัพธ ์    
 องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต    

S12 นักศึกษามีศักยภาพครอบคลมุทุกทักษะ สร้างนวัตกรรมใหมไ่ดเ้สมอ  ตลอดจนมีทักษะในการจัดกิจกรรม 83 4.69 1.75 
 องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย    

S13 ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม   56 3.16 1.18 
 องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร    

S14 
คณะมีการท า MOU กับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและระดับชุมชน ส่งให้ผลคณะสามารถสร้างเครอืข่ายการ
ท างานทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

83 4.69 1.75 

S15 ค่าใช้จ่ายในการเรยีนของแต่ละหลกัสูตรทีส่ังกัดคณะมีค่าใช้จ่ายไม่แพง 71 4.01 1.50 
จุดอ่อน (Weakness) 

 องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 135 12.36 2.85 
W1 อาจารย์ประจ าคณะมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวนน้อย (2.11) 123 11.26 2.59 
W2 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย (1.03) 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 

 กระบวนกำร    
 องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร    

W6 คณะมเีทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่ทันมัยและพร้อมใช้งานไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ 157 14.38 3.31 
W7 การเปิดเทอมไมต่รงกับ สพฐ. ส่งผลต่อการรับนักศึกษา จึงท าให้เสยีเปรียบมหาวิทยาลัยอื่นๆ 48 4.40 1.01 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รำยกำร ประเด็น คะแนน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

W8 
เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถสนับสนุนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหลักสูตรไมม่ีเจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนประจ า 

100 9.16 2.11 

 ผลผลิต    
 องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต    

W9 
บางสาขาวิชาของคณะยังไม่สอดคล้องกับค่านิยมของผู้เรียน บางหลกัสูตรของคณะที่ไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะ ไม่ตอบโจทย์
ตลาดแรงงาน แต่ไมส่ามารถปรับได้เพราะขดั/ไม่ตรงกับ มคอ.2 และเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษา 

70 6.41 1.48 

โอกำส (Opportunities) 
 กำรเมือง    

O1 
รัฐบาลมแีนวโน้มมุ่งผลตินโยบายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้วยการวิจัยเชิงพาณิชย์ หรือ
แก้ปัญหาสังคม กอปรกับรัฐบาลจดัตั้งกระทรวงใหม่ท่ีเกี่ยวกับการอดุมศึกษาโดยเฉพาะ 

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 ามาประยุกต์ในการจัดการเรยีนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ 
Social Network 

82 15.65 1.73 

อุปสรรค (Threat) 
 กำรเมือง    

T1 
นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มียุบรวมกระทรวง มุ่งเน้นส่งเสรมิสายวิทยาศาสตร์และ
อาชีวศึกษา มากกว่าสายสังคมศาสตร ์

340 25.07 7.17 

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

T7 
ส านักวิจัยก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาโครงการวิจยัล่าช้า ตลอดจนระเบียบการเบิกจ่ายของงานวิจัย
มีความยุ่งยาก อีกท้ังยังขาดบุคลากรที่ท าหน้าท่ีสนับสนุน หรืออ านวยความสะดวกในการวิจยั  
 

257 18.95 5.42 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รำยกำร ประเด็น คะแนน ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 เศรษฐกิจ    

T8 
เศรษฐกิจถดถอยมีผลต่อความสามารถในการจ่ายค่าเทอม กอปรกบัการย้ายฐานผลติของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
ท าให้นักศึกษาลดลง 

60 4.42 1.27 

 สังคม    
T9 มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีมีการแข่งขันกันสูงในสาขาวิชาเดียวกัน 149 10.99 3.14 
T10 อัตราการเกิดลดลงผู้เรยีนน้อยลงตามธรรมชาติ มผีู้สมัครเข้าศึกษามีน้อย ส่งผลท าให้ไมส่ามารถเปดิหลักสตูรได้ 142 10.47 2.99 
T11 ค่านิยมด้านการศึกษาไม่เน้นเรียนสายสังคม เน้นการประกอบอาชีพ/ การเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้น 69 5.09 1.46 
T12 เทคโนโลยีท าให้นักศึกษามีช่องทางในการเรียนระบบออนไลน์มากขึน้ ท าให้มหาวิทยาลัยถูกลดบทบาท 61 4.50 1.29 

 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 จากภาพแสดงว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความจ าเป็นต้องด าเนินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปในทางผสมผสาน (Question mark) กล่าวคือ เลิกผลิตสินค้า/บริการวิชาการ
แบบเดิมๆ ควรพัฒนาผลผลิตใหม่ และลดกลุ่มผู้รับบริการเก่า เพิ่มกลุ่มผู้รับบริการใหม่ และเพิ่มก าลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  ควรมีแนวทางการสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิจัย
มากขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษา ให้เกิดงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ควรมีระบบในการให้ค าปรึกษาและพัฒนางานวิจัย ต ารา และเอกสารประกอบการสอน ส าหรับการ
บริหารงานองค์กร ควรสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาจิตบริการ (Service Mind) แก่บุคลากร และนักศึกษาให้มากขึ้น 
ขณะเดียวกันควรมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังและมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินสายสนับสนุนวิชาการด้วยความชัดเจนและยุติธรรม ควรพัฒนาระบบกา รลดขั้นตอนภายในองค์กร เช่น          
การสร้าง ระบบ E-Office เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

แผนที่ยุทธศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

วิสัยทัศน์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นชุมชนวิชาการท่ีมีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตให้เก่งและดี เป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่พร้อม

สู่สากล ตามศาสตร์แห่งพระราชา 

เป้ำประสงค์ 

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
กระบวนกำร 

พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
การเสริมสร้างการบริหารองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาคณะสู่มาตรฐาน Green University 

มิติคนและ
ควำมรู้ 

สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

พัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

มิติกำรเงิน แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย บริหารจัดการรายได้จากทุนมนุษย์ 
บริหารจัดการการเงินโดยยึดหลักความโปร่งใส

และตรวจสอบได้ 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เป้ำประสงค์และตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์ ปี 2560-2564 
ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ
ด ำเนินงำน 

ผู้รำยงำน/ผู้ก ำกับติดตำม 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้ำประสงค์ที ่1 บัณฑิตคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์มคีุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสูส่ากล  
KPI 1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 

1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
 
1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 
 
- 
 
- 

  
 
2 

หลักสตูร 
2 

หลักสตูร 

 
 
2 

หลักสตูร 
2 

หลักสตูร 

 
 

2 
หลักสตูร 

2 
หลักสตูร 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการจัดหารายได้ฯ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน ์ อ่วมน้อย 
อ.พัชรินทร์  ร่มโพธิ์ช่ืน 

KPI 1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ ABCD ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

    ร้อยละ  
30 

  คณะกรรมการวิชาการ ผศ.ดร.หทัยรัตน ์ อ่วมน้อย 

KPI 1.3 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

1.3.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 
 
1.3.2 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์
  
 
1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการ
เผยแพรร่ะดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.
ก าหนด 
 
 

 
 
 
 

  
 
3 

ผลงาน 
 
 

1 
ผลงาน 

 
 

50 
  ผลงาน 

 
 
 

 
 
3 

ผลงาน 
 
 
1 

ผลงาน 
 
 

50 
ผลงาน 

 
 
5 

ผลงาน 
 
 
1 

ผลงาน 
 
 

55 
ผลงาน 

 
 
 

 
 
  ทัศนศิลป์ 2 ผลงาน 
  ดุริยางคศลิป์ 2 ผลงาน 
  ศิลปะการแสดง 1 ผลงาน 
 
  คณะกรรมการวิชาการ 
  คณะกรรมการวิจัย 
 
 คณะกรรมการวิชาการ 
  คณะกรรมการวิจัย 
  การพัฒนาชุมชน 3 ผลงาน 
  จิตวิทยา 9 ผลงาน 
  ดนตรสีากล 3 ผลงาน 

 
 
ผศ.ดร.หทยัรตัน์  อ่วมน้อย 
 
 
 
ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
 
 
ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ

ด ำเนินงำน 
ผู้รำยงำน/ผู้ก ำกับติดตำม 

2560 2561 2562 2563 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 คน 

  ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร 4 ผลงาน 
  ภาษาอังกฤษ 7 ผลงาน 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ 1 ผลงาน 
  สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 4 ผลงาน 
  สารสนเทศศาสตร์ 2 
ผลงาน 
  ศิลปะการแสดง 0 ผลงาน 
  รัฐประศาสนศาสตร์ 17 
ผลงาน 
  นิติศาสตร์ 3 ผลงาน 
  ทัศนศิลป์ 1 ผลงาน 
 
  คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต ์
 
 

KPI 1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนา และนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน 

1.4.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (ร้อยละ 40 ของทุกสาขาวิชา) 

1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด (ร้อยละ 80 ของทุกสาขาวิชา)  
เน้น กลุ่มนักศึกษา รหัส 60, 62, 63) 

 
 
 

  
 
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
70 

 
 
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
70 

 
 
 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
80 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ

ด ำเนินงำน 
ผู้รำยงำน/ผู้ก ำกับติดตำม 

2560 2561 2562 2563 2564 
KPI 1.5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจกัษ์         
ที่ได้รับการเผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่
ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

  ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  การพัฒนาชุมชน 9 คน 
  จิตวิทยา 25 คน 
 ดนตรสีากล 8 คน 
  ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ
สื่อสาร 10 คน 
  ภาษาอังกฤษ 18 คน 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 3 คน 
  สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
10 คน 
  สารสนเทศศาสตร์ 4 คน 
  รัฐประศาสนศาสตร์ 46 คน 
  นิติศาสตร์ 9 คน 
  ทัศนศิลป์ 3 คน 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
 

KPI 1.7 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพ   

  1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
 

KPI 1.8 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการทดสอบ
ตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือ
เทียบเท่า 
     1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึ้นไป 

   
 

ร้อยละ
85 

 
 

ร้อยละ 
85 

 
 

ร้อยละ 
85 

 คณะกรรมการวิชาการ ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 
 

KPI 1.9 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการ
บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 

  1 
ราย 

2 
ราย 

2 
ราย 

 คณะกรรมการวิชาการ ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 
 

KPI 1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 คณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ

ด ำเนินงำน 
ผู้รำยงำน/ผู้ก ำกับติดตำม 

2560 2561 2562 2563 2564 
KPI 1.11 อัตราการได้งานท าในพืน้ท่ีหรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังจากส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ใน
พื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร)  
Reinventing University (หน้า37) 350 กิโลเมตร หมายถึง จ.พิษณุโลก  จ.
พิจิตร จ.สระบุรี จ. ลพบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี จ. สระแกว้ 
จ.จันทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด  จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี  
จ.ปทุมธานี         จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี จ.สมุทรสาคร  จ.
กาญจนบุรี  จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.ก าแพงเพชร จ.อุทัยธานี  จ.
นครสวรรค์  จ.พระนครศรีอยุธยา 

    ร้อยละ 
60 

 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต ์

KPI 1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51  คณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 
 

เป้ำประสงค์ที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มผีลงานวิจัยและนวัตกรรมทีต่รงกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ในการ พัฒนาคณุภาพชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง       
มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่ท้องถิ่น   
KPI 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคลอ้งกับการพัฒนาท้องถิ่น 
และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

-  ร้อยละ 
50 

 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

  คณะกรรมการวิจัย ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
 

KPI 2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความ
ร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

-  1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 คณะกรรมการวิจัย 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
 

KPI 2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 3 
ผลงาน 

30 
ผลงาน 

30 
ผลงาน 

64 
ผลงาน 

 คณะกรรมการวิจัย  
 การพัฒนาชุมชน 5: 4 ผลงาน 
 จิตวิทยา 9: 8 ผลงาน 
 ดุริยางค์ศลิป์ 5: 4 ผลงาน 
 ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ

สื่อสาร 6: 5 ผลงาน 
 ภาษาอังกฤษ 6: 5 ผลงาน 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ

ด ำเนินงำน 
ผู้รำยงำน/ผู้ก ำกับติดตำม 

2560 2561 2562 2563 2564 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ 4: 4 ผลงาน 
- สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
2: 2 ผลงาน 
- สารสนเทศศาสตร์ 3: 3 
ผลงาน 
- ศิลปะการแสดง 5: 4 
ผลงาน 
- รัฐประศาสนศาสตร์ 13: 12 
ผลงาน 
- นิติศาสตร์ 6: 5 ผลงาน 
- ทัศนศิลป์ 5: 4 ผลงาน 
 - รัฐศาสตร์ 3: 3 ผลงาน 

KPI 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

-  5 
บทความ 

5 
บทความ 

5 
บทความ 

  คณะกรรมการวิจัย ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

KPI 2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่
สามารถสรา้งคุณค่าแกผู่้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดย
สามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

    2 
ผลงาน 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ
ฯ 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

KPI 2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ไดร้ับรางวัลจาก
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

-  1 
รางวัล 

1 
รางวัล 

2 
รางวัล 

 
 
 

 

  คณะกรรมการวิจัย ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ

ด ำเนินงำน 
ผู้รำยงำน/ผู้ก ำกับติดตำม 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้ำประสงค์ที ่3 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 
KPI 3.2 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง   2 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 2 ชุมชน  คณะกรรมการบริการวิชาการ ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

KPI 3.4 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาและโรงเรยีนเครือข่าย
ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับผลการเรยีนรู้และจิตพิสยัเกณฑ์การ
พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย 

3.4.1 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิ
 
3.4.2 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา 

 
 
 
- 
- 

  
 
 
5 

โรงเรียน 
10 คน 

 
 
 
5 

โรงเรียน 
10 คน 

 
 
 
6 

โรงเรียน 
150-200 

คน 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

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

-  1     
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1  
ผลงาน 

 คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต์ 

เป้ำประสงค์ท่ี 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศดา้นธรรมาภบิาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
KPI 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

 ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
   30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

(29 คน) 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการบรหิารและ

พัฒนาบุคลากรฯ 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 

KPI 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการรับรองคณุวุฒิจาก ก.พ.  

-  ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

(3 คน) 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการบรหิารและ

พัฒนาบุคลากรฯ 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 

KPI 5.3 ร้อยละอาจารยป์ระจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 ร้อยละ 
15 
 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
70 

(51 คน) 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการบรหิารและ

พัฒนาบุคลากรฯ 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 

KPI 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นจากผู้ที่มีคณุสมบัตเิข้าเกณฑ์ การประเมิน 

-  ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

(1 คน) 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรฯ 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ

ด ำเนินงำน 
ผู้รำยงำน/ผู้ก ำกับติดตำม 

2560 2561 2562 2563 2564 
5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม
ด้านบุคลากร 

    › 4.51  ส านักงานคณบดี นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย์ 

KPI 5.7 ร้อยละของหลักสตูรที่มผีลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 
อยู่ในระดับดมีาก 

 ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 
 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 

KPI 5.10 ร้อยละหลักสูตรทีผ่่านการขึ้นทะเบียน TQR   - ร้อยละ
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
10 

 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

KPI 5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร   › 4.51 › 4.51 › 4.51 › 4.51  คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 

KPI 5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหาวิทยาลยัในทุกมิติ  

 - › 4.00 › 4.00 › 4.00  คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการสื่อสารองคก์ร 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์  อ่วมน้อย 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ตัวชี้วัดของเป้ำประสงค์และผู้รับผิดชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย 
หน่วยงำนด ำเนินงำน กิจกรรม หน่วยงำนรำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 

2564 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มีคุณภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำน สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรทำงสังคมและพร้อมสู่สำกล  
1.1.จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการท่ี
พัฒนา หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการ ท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
    1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

 
 
 

2 หลักสูตร 
1 หลักสูตร 

 
 
 
 สาขาวิชาละ 1 หลักสูตร  
 
 

 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
 หลักสูตรแบบสหวิทยาการ 
 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการจัดหารายได้ฯ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
อ.พัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชื่น 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการ
เ รี ยนการสอนในรู ปแบบ  ABCD ต่ อ
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ  
30 

  ทุกสาขาวิชา  
 

 หลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ 
ABCD 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
 

1.3 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    1.3.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
    1.3.2. ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 
 
    1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
ท่ีได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ หรือ 
นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 
 
 
 
 

 
 
5 

ผลงาน 
 
1  

ผลงาน 
 
 

55  
ผลงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 ทัศนศิลป์ 2 ผลงาน 
 ดุริยางคศิลป์ 2 ผลงาน 
 ศิลปะการแสดง 1 ผลงาน 
 คณะกรรมการวิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 
 
(สัดส่วน นศ.รหัส 60)  
 พัฒนาชุมชน 3 ผลงาน 
 จิตวิทยา 9 ผลงาน 
 ดนตรีสากล 3 ผลงาน 
 ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  3 
ผลงาน 
 ภาษาอังกฤษ 7 ผลงาน 

 สนับสนุนส่งเสริมให้
นักศึกษา น าเสนอผลงานวิจัย 
หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ ระดับชาต ิหรือ 
นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.
ก าหนด 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
ผศ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

หน่วยงำนด ำเนินงำน กิจกรรม หน่วยงำนรำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.3.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ี
ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

คน 

 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
1 ผลงาน 
 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  4 ผลงาน 
 สารสนเทศศาสตร์ 2 ผลงาน 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 17 ผลงาน 
 นิติศาสตร์ 3 ผลงาน 
 ทัศนศิลป์ 1 ผลงาน 
 
 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

1.4 ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน            
     1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้าร่วม  
โครงการต่อจ านวนอาจารย์ท้ังหมด 
 
     1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  
เน้น กลุ่มนักศึกษา รหัส 60, 62, 63 

 
 
 

ร้อยละ 
40 
 

ร้อยละ 
70 

 
 
 
 คณะกรรมการบริการวิชาการ 
(ร้อยละ 40 ต่ออาจารย์ท้ังหมด) 
 
 ร้อยละ 80 ต่อนักศึกษาท้ังหมดของ
ทุกสาขาวิชา 

 อาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน            

 คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

1.5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการเผยแพร่
หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 
40 

ผลงานของ นศ. รหัส 60 
 พัฒนาชุมชน  9  คน 
 จิตวิทยา  30  คน 
 ดนตรีสากล 8 คน 
 ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
10 คน 

 สนับสนุนส่งเสริมให้
นักศึกษา น าเสนอผลงานวิจัย 
หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ ระดับชาต ิหรือ 
นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.
ก าหนด 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
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 ภาษาอังกฤษ 18 คน 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ 3 คน 
 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 10 คน 
 สารสนเทศศาสตร์ 4 คน 
 รัฐประศาสนศาสตร์  46 คo 
 นิติศาสตร์  9  คน 
 ทัศนศิลป์ 3 คน 

1.7 จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

1  
เรื่อง 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ 

 การจัดการความรู้ 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้  จากการปฏิบัติการ
วิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปใน
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

1.8 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมี 
ผลการ ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า   
     1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ 
B1 ขึ้นไป 

 
 
 

ร้อยละ 
85 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 
 สาขาภาษาอังกฤษ 
 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ 

 ทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถ ทางภาษา 
อังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า   
 อบรมพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษา 

● คณะกรรมการวิชาการ 
● ทุกสาขาวิชา 
● สาขาภาษาอังกฤษ 
● สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารนานาชาติ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
 
 

1.9 จ านวน Startup ท่ีเกิดจากการบ่ม
เพาะของมหาวิทยาลัย  

2  
ราย 

  คณะกรรมการวิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

 การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Start up) 
 หลักสูตรพัฒนารายวิชาหรือ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
 
 

 คณะกรรมการวิชาการ ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
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1.11 อัตราการได้งานท าในพื้นท่ีหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหลังจากส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 
ในพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล  
(350 กิโลเมตร) 
 Reinventing University (หน้า37) 
350 กิโลเมตร หมายถึง จ.พิษณุโลก   
จ.พิจิตร จ.สระบุรี จ. ลพบุร ีจ.ปราจีนบรุ ี 
จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี จ. สระแกว้  
จ.จันทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์ จ.ฉะเชิงเทรา 
จ.ตราด  จ.เพชรบุร ีจ.ราชบุรี  จ.ปทุมธานี  
จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ  จ.สิงห์บุร ี 
จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุร ี จ.สุพรรณบุร ี 
จ.อ่างทอง จ.ก าแพงเพชร จ.อุทยัธานี               
จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

ร้อยละ  
80 

● คณะกรรมการวิชาการ 
● ทุกสาขาวิชา 

● ส ารวจการมีงานท า / 
การศึกษาต่อ/การประกอบ
อาชีพอิสระ  

 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา 
 ทุกสาขาวิชา 

ผศ.ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต์ 
 

1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥4.51 ● ทุกสาขาวิชา  ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 ทุกสาขาวิชา 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
 

เป้ำประสงค์ 2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น สำมำรถน ำไปประยุกต์ในกำร พัฒนำคุณภำ พชีวิต เพื่อสร้ำงควำมมั่นคง มั่งคั่ง        
และยั่งยืนแก่ท้องถิ่น   
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสร้างนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และ
โจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ  
70 

 คณะกรรมการวิจัยฯ 
 ทุกสาขาวิชา 
 
 
 
 
  

 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสร้าง
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การ
พัฒนาประเทศหรือแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น หรือ 
ปัญหาระดับประเทศ 

 คณะกรรมการวิจัย ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
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2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมท่ีเกิด
จากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

2  
โครงการ 

 คณะกรรมการวิจัย  
 ทุกสาขาวิชา 
 

● โครงการวิจัยรับใช้สังคมท่ี
เกิดจากความร่วมมือองค์กร
ภาคีเครือข่าย 

 คณะกรรมการวิจัย ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

64  
ผลงาน 

 

(อัตราส่วนจ านวนผลงาน : อาจารย์
ประจ า) 
 พัฒนาชุมชน 4  ผลงาน 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 12 ผลงาน 
 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  2 ผลงาน 
 จิตวิทยา 8  ผลงาน 
 ภาษาไทยฯ  5  ผลงาน 
 ภาษาอังกฤษ  5  ผลงาน 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ผลงาน 
 ศิลปะการแสดง 4 ผลงาน 
 ดุริยางคศิลป์ 4  ผลงาน 
 ทัศนศิลป์ 4  ผลงาน 
 สารสนเทศศาสตร์  3  ผลงาน 
 นิติศาสตร์  5  ผลงาน 
 รัฐศาสตร์ 3 ผลงาน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการวิจัย 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า ท่ี
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR 
และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทิน ท่ีได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
 
 
 
 

5 บทความ 
 

  คณะกรรมการวิจัยฯ  
  ทุกสาขาวิชา 
 

 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในฐานข้อมูล TCI ISI 
SJR และ Scopus 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการวิจัย 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
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2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ 
พัฒนานวัตกรรม 
   2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงาน 
บริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ 
ผู้ รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดย 
สามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ 
ป ร ะ โ ย ช น์ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

 
 
2 

ผลงาน 
 
 

 

 
 
 คณะกรรมการวิจัย 
 ทุกสาขาวิชา 
 
 
 

● ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผล
งานวิจัยเชิงประยุกต์ท่ีมีการ 
จดทะเบียนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตรอนุสทธิบัตร 
● ส่งเสริมใหอ้าจารย์ผลิต
ผลิต/สร้างนวัตกรรมหรือ
ผลงาน บริการวิชาการท่ี
สามารถสร้างคุณค่าแก่ 
ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการวิจัย 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ท่ีได้รับ
รางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ัง
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 

2  
รางวัล 

 

● คณะกรรมการวิจัยฯ  ส่งเสริม สนับสนุนด้าน  
การวิจัยให้กับอาจารย์ หรือ
บุคลากร 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการวิจัย 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

เป้ำประสงค์ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำมำรถน ำควำมรู้จำกศำสตร์พระรำชำมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตให้มีควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและสังคม  
3.2 จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการ
ตนเอง 

1 
ชุมชน 

  คณะกรรมการบริการวิชาการฯ  ส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพ
ในการจัดการตนเอง 

 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

3.4. จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาและ
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ผลการเรียนรู้และจิตพิสัยเกณฑ์การ
พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย 
       3.4.1 จ านวนโรงเรียนเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ       
 
      3.4.2 จ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนา 
 

 
 
 
 
6  

โรงเรียน 
 

150-200 
คน 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

หน่วยงำนด ำเนินงำน กิจกรรม หน่วยงำนรำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
2564 

เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีจิตส ำนึกท่ีดีและสำมำรถจัดกำรศิลปวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

1 
ผลงาน 

 

 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ทุกสาขาวิชา 
 ศิลปะการแสดง  
 ทัศนศิลป์  
 ดุริยางคศิลป์  
 

 อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท่ี
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 

 คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต์ 
 

เป้ำประสงค์ที่ 5 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศด้ำนธรรมำภิบำลเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก (29 คน) 

ร้อยละ 
40 

● ทุกสาขาวิชา  จัดท าแผนอัตาก าลังและ
แผนพัฒนาบุคลากร 
 ประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผน 
 สนับสนุนให้บุคลากรท า
ผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศต่ออาจารย์ท้ังหมดท่ี
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. (3 คน) 

ร้อยละ  
15 

● ทุกสาขาวิชา  ส่งเสริมอาจารย์ท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศต่อ
อาจารย์ท้ังหมดท่ีส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 คณะกรรมการบุคลากรฯ ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (51 คน) 

ร้อยละ  
70 

● ทุกสาขาวิชา  ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์
ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 
 

 คณะกรรมการบุคลากร ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

หน่วยงำนด ำเนินงำน กิจกรรม หน่วยงำนรำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
2564 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เข้าสู่ ต าแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ การประเมิน (1 คน) 

ร้อยละ 
3 

● ส านักงานคณบดี  สนับสนุนให้บุคลากรท า
ผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 คณะกรรมการบุคลากร ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

มากกว่า 
4.51 

● ส านักงานคณบดี  ส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสภาพแวดล้อม
ด้านบุคลากร 

 คณะกรรมการบุคลากร ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 
อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ  
5 

 ทุกสาขาวิชา 
 

 หลักสูตรมีผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ สกอ. 

 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

5.9 ร้อยละหลักสูตรท่ีผ่านการขึ้น
ทะเบียน TQR (Thai Qualification 
Register)   

ร้อยละ 20 
3 หลักสูตร 

 ทุกสาขาวิชา 
 

 หลักสูตรที่ผ่านการขึ้น
ทะเบียน TQR 

 คณะกรรมการวิชาการ ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร  

> 4.51  คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 

 กิจกรรมส่งเสริมความ
ผูกพันบุคลากรต่อองค์กร 
   

 คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 

มากกว่า 
4 

 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร 
 
 

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  คณะกรรมการสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ตัวชี้วัดของโครงกำรและผู้รับผิดชอบตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำงบประมำณ พ.ศ.2564  
เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่สากล 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เก่งและดี มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมพร้อมสู่สากล โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) และความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน (Social Engagement) 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 
2564 

1.1 พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสตูร 
กระบวนการ   
จัดการเรียนรู้ที่มี
การเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive 
learning) 

1.1.1.1 ร้อยละ
ของหลักสูตรที่
จัดการเรียนรู้   
เชิงผลิตภาพ 

ร้อยละ  
100 

● การพัฒนาหลักสูตรการเรียน
เพื่อปวงชน: หลักสูตรการ
ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ส าหรับ
ชุมชน 
● การพัฒนาหลักสูตรเน้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
Learning) และการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ด้านการจดัการ
เรียนรู้และการสอน PSF  
● การจัดท าเปดิการอบรม
หลักสตูรระยะสั้นส าหรับผู้เรียน
ทุกกลุ่มอาย ุ
● จัดท าแผนการเรยีนการสอน
รายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD 
● การผลิต E-book และ
ฐานข้อมูลเอกสารต ารางานวิจัย
ของคณาจารย ์
● การผลิตชุดการเรยีนรู้แบบ 
ABC ต้นแบบของทุกสาขาวิชา 
 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

ไม่ใช้งบประมำณ 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 
2564 

1.1.2 โครงการ
บริหารจดัการ 
งบประมาณ    
การด าเนินงาน
วิชาการ 

1.1.2.1.ร้อยละ
ของการเบิกใช้
งบประมาณ     
การด าเนินงาน
วิชาการ 

ร้อยละ  
100 

● ค่าตอบแทนและค่าเดินทาง
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิของนักศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ)  
งบประมาณ 368,750 บาท 
● ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์ 
งบประมาณ 6,000 บาท 

 นิติศาสตร ์
 
 
 
 
 
 ดุริยางคศลิป ์
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 374,750 บาท 
รวมท้ังสิ้น 374,750 บำท 
 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรยีน 
รู้เชิงผลติภาพ 
(Productive 
Learning) 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 
95 

 การพัฒนาและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าฝ้าย 
งบประมาณ 9,781 บาท  
 การเเสดงผลงานศิลปนิพนธ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์  
งบประมาณ 10,550 บาท 
 การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ไทยร่วมสมัย MOCA  
งบประมาณ 5,545 บาท 
 การแสดงผลงานของนักศึกษา
สาขาวิชาทัศนศิลป์  
งบประมาณ 18,500 บาท 
 
 
 

 การพัฒนาชุมชน 
 
 
 ทัศนศิลป ์
 
 
 ทัศนศิลป ์
 
 
 ทัศนศิลป ์
 
 
 
 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 308,156 บาท 
รวมท้ังสิ้น 308,156 บำท 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 
2564 

 การจัดซื้อวัสดุฝึกเเละครุภัณฑ์
ส าหรับการเรียนการสอนสาขาวิชา
ทัศนศิลป์  
งบประมาณ 65,960 บาท  
 การน าเสนอบทความวิชาการ
และผลการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
งบประมาณ 57,000 บาท 
 พัฒนากระบวนการการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพกับการสร้างสื่อการ
เรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษา  
งบประมาณ 9,700 บาท 
 ผลสัมฤทธิ์ทางศิลปะการแสดง
เพื่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
งบประมาณ 6,945 บาท 
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการ
แสดงละคร  (Productive English 
through English Drama) 
งบประมาณ 16,000 บาท 
 สัมมนาวิชาภาษาไทย 
งบประมาณ 2,375 บาท 
 
 
 
 

 ทัศนศิลป ์
 
 
 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 
 
 
 ศิลปะการแสดง 
 
 
 ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 ภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสาร 
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 ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ
นักศกึษาเพื่อสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ให้เผยแพร่ระดับชาติ
หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.
ก าหนด  
งบประมาณ 10,000 บาท 
 Workshop นักดนตรีสู่มืออาชีพ 
ครั้งที่ 4 และการแข่งขันดนตรี 
งบประมาณ 40,000 บาท 
 การพัฒนาหลักสูตรเน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) และ
การพัฒนา  สมรรถนะอาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนรู้และการสอน PSF 
งบประมาณ 24,000 บาท 
 การน าเสนอผลการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพและผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา 
งบประมาณ 31,800 บาท 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 ดุริยางคศิลป ์
 
 
 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 จิตวิทยา 
 

1.2.2  โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาท่ี
จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที ่21 

1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ  
80 

● เตรียมความพร้อมนักศึกษา
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
● การศึกษาดูงานหอศิลป 
วัฒนธรรมเเห่งกรุงเทพมหานคร 
(BACC)  
งบประมาณ 4,395 บาท 

 ทัศนศิลป ์
 
 ทัศนศิลป ์
 
 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 728,211 บาท 
รวมท้ังสิ้น 728,211 บำท 
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เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 
2564 

● การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณ 8,700 บาท 
● การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์สู่ศตวรรษที ่21 
งบประมาณ 165,485 บาท 
● แคมป์บวรเพื่อการพัฒนาชุมชน 
(CD VRU CAMP: บวรสัมพันธ์ 
งบประมาณ 25,850 บาท 
● พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ใน
ศตวรรษที่ 21  
งบประมาณ 135,235 บาท 
● ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษย 
ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
งบประมาณ 13,100 บาท 
● เตรียมความพร้อมก่อนการ
ท างาน (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) 
งบประมาณ 34,600 บาท 
● HUSO Sports Challenge 
2020  
งบประมาณ 37,000 บาท 
● พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ PDSA และเสริมสร้าง
ผู้น านักศึกษาต้นแบบ 
 งบประมาณ 14,300 บาท 

 สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา 
 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 
 การพัฒนาชุมชน 
 
 
 ภาษาอังกฤษเพื่อ
สารสื่อสารนานาชาติ 
 
 
 คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 
 คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 
 
 คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 
 
 คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 
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กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 
2564 

● การพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้
ตามวิถีพอเพียง  
งบประมาณ 17,878 บาท 
● แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
งบประมาณ 15,000 บาท 
● Career Preparation Training 
งบประมาณ 10,700 บาท 
● พิธีไหว้ครู  
งบประมาณ 22,500 บาท 
● Intensive English Preparation 
งบประมาณ 3,000 บาท 
● การพัฒนาความรู้และทักษะ           
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  ของ
นักศึกษาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร  
งบประมาณ 12,420 บาท 
● English Drama Festival 
งบประมาณ 20,000 บาท 
● เตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร  
งบประมาณ 1,000 บาท 
● ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ผ่านการศึกษาดูงาน  
งบประมาณ 38,048 บาท 
 

 สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา 
 คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 
 
 ภาษาอังกฤษ 
 คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ 
 
 ภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสาร 
 
 
 
 ภาษาอังกฤษ 
 
 ภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสาร 
 
 
 จิตวิทยา 
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● การพัฒนานักศึกษาภาคพิเศษ
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณ 4,430 บาท 
● พัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่าน
คนต้นแบบ  
งบประมาณ 3,000 บาท 
● เตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อน
ฝึกงานสาขาวิชาจิตวิทยา 
งบประมาณ 34,760 บาท 
● เตรียมความพร้อมในการศึกษา
วิชากฎหมาย  
งบประมาณ 22,850 บาท 
● การศึกษาดูงานในกระบวนการ
ยุติธรรม  
งบประมาณ 83,960 บาท 

 จิติวทยา 
 
 
 จิตวิทยา 
 
 
 จิตวิทยา 
 
 
 นิติศาสตร ์
 
 
 นิติศาสตร ์

1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติผา่นการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวน 
การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชนต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ  
40 

● การเรียนรู้และการพัฒนาตาม
กระบวนการของวิศวกรสังคม 
งบประมาณ 10,000 บาท 
● จิตอาสาพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศศาสตร์ด้วยการบริการ
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อชุมชนท้องถิ่น 
งบประมาณ 13,792 บาท 
 
 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 
 สารสนเทศศาสตร์ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 23,792 บาท 
รวมท้ังสิ้น 23,792 บำท 
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1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียน 
รู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) 

1.2.4.โครงการ
บ่มเพาะให้
บัณฑิตมีทักษะ
เป็นผู้ประกอบ 
การรุ่นใหม่ 
(Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีการ
พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ 

ร้อยละ 
60 

● การบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Start up)  
งบประมาณ 10,000 บาท 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 10,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 10,000 บำท 
 

1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ  
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษา 
สากล 

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษา ทุกชั้นปีที่
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา 

ร้อยละ  
80 

● จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาสากล  
● จัดการทดสอบความสามารถ 
CEFR 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือภายใน 
ประเทศที่มีการ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

2 
เครือข่าย 

● การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรและการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาภายในประเทศ 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

1.4.2 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศที่มี การ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

1 
เครือข่าย 

● การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในต่างประเทศ 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
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เป้ำประสงค์ 2 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นตน้แบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที ่2 สร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรมเชิงบูรณาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อปญัหาในพ้ืนท่ีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กจิกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 
2563 

2.1 จัดหา 
สนับสนุน
งบประมาณทุน
วิจัย  

2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จ านวน
เงินสนับสนุนการ
วิจัยต่อป ี

1,845,000  
บาท 

● จัดหางบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก 

 คณะกรรมการวิจัย 
  ทุกสาขาวิชา 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

2.1.1.2 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือการร่วมทุน
และผลิตผล
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

1 เครือข่าย ● สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การร่วมทุนและผลิตผล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

 คณะกรรมการวิจัย 
  ทุกสาขาวิชา 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

2.1.1.3 ร้อยละ
ของอาจารย์ที่
ขอรับทุนสนับสนุน     
การวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 70 ● ส่งเสรืมอาจารย์ขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 

 คณะกรรมการวิจัย 
  ทุกสาขาวิชา 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

ไม่ใช้งบประมำณ 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กจิกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 
2563 

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับ 
ชาติ และท้องถิ่น
เพื่อสนับ สนุน
การพัฒนาประชา
รัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้าง
ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย
และงานสร้าง 
สรรค์เพื่อ
เสริมสร้าง     
ความเข้มแข็ง 
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น   
 
 

2.2.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสรมิ
การผลิตผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรคห์รือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 
80 

● พัฒนาศักยภาพการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
งบประมาณ 55,000 บาท 
● ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
งบประมาณ 49,400 บาท 

 คณะกรรมการวจัิย 
 
 
 
 คณะกรรมการวิชาการ 
 

 
 
 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

 งบแผ่นดิน  
งบอุดหนุน 104,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 104,000 บำท 
 
 

2.2.3. โครงการ
จัดประชุมวิชา 
การระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่าย  

2.2.3.1 จ านวน
ครั้งการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วม 
กับภาคีเครือ ข่าย
ต่อปีงบประมาณ 

1  
ครั้ง 

 การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ครั้งที่ 3  
งบประมาณ 100,000 บาท 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบแผ่นดิน  
งบอุดหนุน 10,000 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 90,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 100,000 บำท 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เป้ำประสงค์ 3 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจรับใช้สังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 2564 

3.1 สร้าง
เครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติ  จาก
ภายในและ
ภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถิ่น และ
เสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารง
อยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

3.1.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ 
เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไข
ปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลัง
ให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน  

3.1.1.1 จ านวน
หมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วที่มี
ฐานข้อมูลต าบลใน
การคัดเลือกชุมชน
ส าคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2 
หมู่บ้าน 

 

 การจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี   
งบประมาณ 21,150 บาท 
 HUSO English for 
Community งบประมาณ 
15,000 บาท  
 การอบรมเตรียมความพร้อม 
O-NET ภาษาไทย  
งบประมาณ 15,510 บาท 
 การส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ต าบลบ้านง้ิว 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
งบประมาณ 65,000 บาท 
 ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้า
ภูฏานและการแปรรูป โรงเรียน
บ้านไร่สามศรี ต าบลวังสมบูรณ์ 
อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว  
งบประมาณ 56,400 บาท 

 การพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 ภาษาอังกฤษ 
 
 
 ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร 
 
 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 173,060 บาท 
รวมท้ังสิ้น 173,060 บำท 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 2564 

3.1.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วม   
ที่บูรณาการภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย  

ระดับ     
5 

 การพัฒนาศักยภาพชุมชน
จัดการตนเองด้านสุขภาพ
ร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 
 

 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มสีว่นได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจติส านึกท่ีดีและสามารถจัดการศลิปวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาจิตส านึกและความสามารถของบัณฑติและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทางด้านศลิปวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 
2564 

4.1 บริหาร
จัดการ งาน
ส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้ง
การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

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

4.1.1.1 ผลการ       
ด าเนินงานตามระบบกล
ไกลศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

5 ข้อ 
 

●  Christmas Day  
งบประมาณ 3,800 บาท 
●  Thai cultural preservation 
through folktales  
งบประมาณ 1,571 บาท 
●  การศึกษาภูมิปัญญาไทยใน
พระราชวังบางปะอิน 
งบประมาณ 5,180 บาท 
●  การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์
ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ ๒  
( 2nd NATIONAL CREATIVE 
WORK PRESENTATION VRU 
CONTEMPORARY FOLK 
FESTIVAL 2020)  
งบประมาณ 70,000 บาท 
●  วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 
งบประมาณ 19,500 บาท 
●  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
(ครั้งที ่3) : วิถีไทย วีถีทาง
สังคมศาสตร์ (ไม่ใช้งบ) 

● ภาษาอังกฤษ 
 
● ภาษาอังกฤษ 
 
 
● ภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสาร 
 
● ศิลปะการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
● นิติศาสตร ์
 
● สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 
 
 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษาฯ  

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 100,051 บาท 
รวมท้ังสิ้น 100,051 บำท 
 

 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
เป้ำประสงค์ 5 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มรีะบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาคณะเป็นส านักงานดิจิทัล มีธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการ เพื่อให้คณะเป็นชุมชนวิชาการ และองค์กรสขุภาวะที่ดี  

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 
2564 

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

  5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็น
เลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ     
5 

● การอบรมเพื่อพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (ไม่ใช้งบ) 
● HUSO สรรสร้างความผาสุก
และผูกพัน  
งบประมาณ 20,000 บาท 
● พัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
งบประมาณ 20,000 บาท 
● พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ของอาจารย์ตามรูปแบบ ABCD 
งบประมาณ 20,0000 บาท 
● ค่าตอบแทนล่วงเวลา เสาร์ – 
อาทิตย์บุคลากรส านักงาน 
งบประมาณ 558,300 บาท 

● คณะกรรมการ
บุคลากร 
 
● คณะกรรมการ
บุคลากร 
 
● คณะกรรมการ
บุคลากร 
 
● คณะกรรมการ
วิชาการ 
 
● ส านักงานคณบดี 
 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

 งบแผ่นดิน  
งบอุดหนุน 40,000 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 578,300 บาท 
รวมท้ังสิ้น 618,300 บำท 
 

5.2 เสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาลและ  
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม 

5.2.3 โครงการ
พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

ระดับ 5 ● พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
งบประมาณ 10,000 บาท 

● คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

 งบแผ่นดิน  
งบอุดหนุน 10,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 10,000 บำท 
 



 

43 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 
2564 

5.3 พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  
● ระดับคณะ 

ระดับ 5 
 

 การทบทวนและการวาง
แผนการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
งบประมาณ 35,000 บาท 
 การตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
และระดับคณะ  
งบประมาณ 141,600 บาท 

● คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
● คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและการ
ประกันคณุภาพ 

 งบแผ่นดิน  
งบอุดหนุน 79,600 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 97,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 176,600 บำท 
 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

● บริหารจดัการส านักงาน 
งบประมาณ 2,407,775 บาท 
● ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณ 480,000 บาท 

● ส านักงานคณบดี 
 
● คณะกรรมการ
จัดท าแผนฯ 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและพันธ
กิจสัมพันธ์เพื่อ
สังคม 

 งบแผ่นดิน  
งบอุดหนุน 1,023,400 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 1,235,775 บาท 
งบครุภัณฑ์ 628,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น 2,887,775 บำท 
 

โครงการ สื่อสาร
องค์กรและการ
สื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
(IMC) 

  ● ประชาสมัพันธ์และสร้างการ
รับรู้ต่อคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
งบประมาณ 40,000 บาท 
● ประชาสมัพันธ์หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบณัฑติเชิงรุก 
งบประมาณ 54,700 บาท 

● คณะกรรมการ
สื่อสารองค์กร 

 
 
● รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

 งบแผ่นดิน  
งบอุดหนุน 20,000 บาท 
 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 74,700 บาท 
รวมท้ังสิ้น 94,700 บำท 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 
2564 

 5.4.3 โครงการ
จัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
โดยมี   ส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดั
ประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

● ประชุมคณาจารย์และบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
งบประมาณ 18,000 บาท 
● การจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
งบประมาณ 26,910 บาท 
● ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
งบประมาณ 24,000 บาท   

● ส านักงานคณบดี 
 
 
● ส านักงานคณบดี 
 
 
 
 
● ส านักงานคณบดี 
 

หัวหน้าส านัก 
งานคณบดี  

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 68,910 บาท 
รวมท้ังสิ้น 68,910 บำท 
 

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลยัให้
เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวท่ีมสีนุทรี 
ยะการอนามยั 
สุขาภิบาลและ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
และมีความ
พร้อมด้านอาคาร
สถานท่ี 

5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวด 
ล้อมและบริหาร
จัดการมหา 
วิทยาลัยสเีขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสี
เขียว  

ระดับ 5 ● พัฒนาพื้นที่ Co learning Space 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
งบประมาณ 410,000 บาท 
● จัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบผสม 
ผสาน และจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
แบบ Active Learning  
งบประมาณ 540,000 บาท 
● ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานที ่เพื่อรองรับศูนย์การเรียนรู้ 
แบบABCD และสร้างศูนย์ปฏิบัติการ 
Short Course  
งบประมาณ 458,000 บาท 

● ส านักงานคณบดี 
 
 
● ส านักงานคณบดี 
 
 
 
 
● ส านักงานคณบดี 

 
 

● รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

 งบรายได ้
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 708,500 บาท 
ครุภณัฑ์ 700,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 1,408,500 บำท 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับติดตำม งบประมำณ 
2564 

  โครงการ จัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร
สนับสนุน
การศึกษา การ
วิจัย การบริการ
วิชาการ 

  ● การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ดนตรีไทย และซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องดนตรี  
งบประมาณ 30,295 บาท 

● ดุริยางคศิลป ์
 

● รอง
คณบดฝี่าย
บริหารฯ 

● งบรายได ้
งบด าเนินงาน 30,295 บาท 
รวมท้ังสิ้น 30,295 บำท 
 

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยา 
ลัยให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi 
residential 
University 

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

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุน  
การเรยีนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สิ่งอ านวยความ
สะดวกและ
บริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยั 

>4.51 ● พัฒนาเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา
และระดับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
งบประมาณ 110,000 บาท 
● พัฒนาระบบส านักงานดิจิตอล 
งบประมาณ 100,000 บาท 

● คณะกรรมการ
สื่อสารองค์กร 
 
 
● ส านักงานคณบดี 
 

● หัวหน้าส านัก 
งานคณบด ี
 

 งบรายได ้
งบด าเนินงาน 210,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 210,000 บำท 
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สรุปงบประมำณจ ำแนกตำมโครงกำร กิจกรรม  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 
งบประมำณกำรจัดสรรตำมยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน 1,238,000 บาท งบประมาณ
รายได้ 6,189,500 บาท รวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ทั้งสิ้น 7,427,500 บาท รวมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 78 โครงการ ซ่ึงได้แยกงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้   

งบประมำณประจ ำปี 2564 ที่ได้รับกำรจัดสรรตำมยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณทั้งหมด 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รำยได้ รวมแผ่นดินและรำยได้ 

1  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  - 1,444,909 1,444,909 19.45 
2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 65,000 139,400 204,400 2.75 
3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
- 173,060 173,060 2.33 

4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ - 100,051 100,051 1.35 
5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  1,173,000 4,332,080 5,505,080 74.12 

รวม 1,238,000 6,189,500 7,427,500 100.00 
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สรุปโครงกำร กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผ่นดิน รายได ้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ  ต.ค.-ธ.ค.
2563 

ม.ค–มี.ค. 
2564 

เม.ย.-มิ.ย
2564 

ก.ค-ก.ย.
2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning)  

-               

แผนงาน  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) -               
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ -               
งาน บริหารจัดการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ                 
   โครงการ 1. บริหารจัดการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ                 

กิจกรรม 1 ค่าตอบแทนและค่าเดินทางส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิของนักศึกษาปริญญาตรี 
                       หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) 

- 368,750 368,750 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค-มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30" 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

อ.ธรรมรส เปานิล 

     กจิกรรม 2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวชิาดุริยางคศิลป์ - 6,000 6,000 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค-มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30" 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

อ.กิตติณัฐ ต.เทียน
ประเสริฐ 

รวม  374,750 374,750      

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning)          
โครงการ 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)          
         กิจกรรม 1 การพัฒนาและสบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าฝ้าย  - 9,781 9,781 ต.ค.-ธ.ค.63 

ร้อยละ 50 
ม.ค-มี.ค.64 
ร้อยละ 50 

  อ.ศิริขวัญ บุญธรรม 

         กิจกรรม 2 การเเสดงผลงานศิลปนิพนธ์สาขาวิชาทัศนศิลป์ - 10,550 10,550 พ.ย.63    ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ 
ภู่ประเสริฐ 

         กิจกรรม 3 การศึกษาดูงานพพิิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA - 5,545 5,545 พ.ย.63    อ.ชยันต์ พลอาสา 

         กิจกรรม 4 การแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ - 18,500 18,500  มี.ค.64   อ.ดร.กฤตยชย์ ค า
มิ่ง 

         กิจกรรม 5 การจัดซ้ือวัสดุฝึกเเละครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์ - 65,960 65,960 พ.ย.63    อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร 

         กิจกรรม 6 การน าเสนอบทความวิชาการและผลการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ - 57,000 57,000 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 50 

ม.ค-มี.ค.64 
ร้อยละ 50 

  อ.ดร.ดาวราย ลิ่ม
สายหั้ว 

        กิจกรรม 7 พัฒนากระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ผ่าน 
                      รูปแบบออนไลน์ส าหรับนักศึกษา 

- 9,700 9,700  ก.พ.-ม.ีค.64   ผศ.มณเฑียร รุ่ง
หิรัญ 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผ่นดิน รายได ้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ  ต.ค.-ธ.ค.
2563 

ม.ค–มี.ค. 
2564 

เม.ย.-มิ.ย
2564 

ก.ค-ก.ย.
2564 

               กจิกรรม 8 ผลสัมฤทธิ์ทางศิลปะการแสดงเพื่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ - 6,945 6,945  ก.พ.-ม.ีค.64   อ.นัฎภรณ์ พูลภักดี 

               กจิกรรม 9 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแสดงละคร  (Productive English  
                             through English Drama) 

- 16,000 16,000 พ.ย.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 50 

ม.ค-ก.พ.64 
ร้อยละ 50 

  อ.มุกริน วิโรจน์ชู
ฉัตร 

               กจิกรรม 10 สัมมนาวิชาภาษาไทย  - 2,375 2,375    ก.ค-ส.ค.64 ผศ.พรศิริ นาค
วัชระ 

               กจิกรรม 11 ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์ให้เผยแพร่ 
                              ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

- 10,000 10,000 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์
ช่ืน 

               กจิกรรม 12 Workshop นกัดนตรีสู่มืออาชีพ ครั้งที่ 4 และการแขง่ขันดนตรี  - 40,000 40,000  ม.ค.64   อ.วงศวริศ นิพิฐ
วิทยา 

               กจิกรรม 13 การพัฒนาหลกัสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
                              (Productive Learning) และการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน 
                              การจัดการเรียนรู้และการสอน PSF 

- 24,000 24,000 พ.ย..-ธ.ค.63 
ร้อยละ 50 

ม.ค– ก.พ.64 
ร้อยละ 0 

เม.ย.-พ.ค.64 
ร้อยละ 50 

 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

               กจิกรรม 14 การน าเสนอผลการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและผลงานทางวิชาการของ 
                              นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา 

- 31,800 31,800    ก.ค-ส.ค.64 อ.ไพศาล แย้มวงษ์ 

รวม - 308,156 308,156      

งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 - 
  

          
 โครงการ 3 พัฒนาทกัษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  -        
               กจิกรรม 1 เตรยีมความพรอ้มนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์   - -   มิ.ย.64  ผศ.นเรศ ยะมะหาร 

               กจิกรรม 2 การศึกษาดูงานหอศิลปวัฒนธรรมเเห่ง กรุงเทพมหานคร (BACC)  4,395 4,395    ส.ค.64 อ.ชยันต์ พลอาสา 

               กจิกรรม 3 การพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาสูก่ารเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  8,700 8,700   มิ.ย..64 
ร้อยละ 80 

ก.ค.64 
ร้อยละ 20 

อ.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน 

               กจิกรรม 4 การพัฒนานกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21   165,485 165,485 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ส.ค.64 
ร้อยละ 10 

อ.วิไลลักษณ์ เรือง
สม 

               กจิกรรม 5 แคมป์บวรเพื่อการพัฒนาชุมชน (CD VRU CAMP: บวรสัมพันธ์)  25,850 25,850  ม.ค– ก.พ.64   ผศ.จิระศักด์ิ สังเมฆ 

               กจิกรรม 6 พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ในศตวรรษที่ 21  135,235 135,235   พ.ค.-มิ.ย.64  อ.ดร.วุฒินันท์ สีเต
ชะ 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผ่นดิน รายได ้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ  ต.ค.-ธ.ค.
2563 

ม.ค–มี.ค. 
2564 

เม.ย.-มิ.ย
2564 

ก.ค-ก.ย.
2564 

               กจิกรรม 7 ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  13,100 13,100   มิ.ย..64  อ.ฤทัย ส าเนียง
เสนาะ 

               กจิกรรม 8 เตรียมความพรอ้มก่อนการท างาน (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา)  34,600 34,600  มี.ค..64 
ร้อยละ 50 

เม.ย..64 
ร้อยละ 50 

 อ.ดร.สมทรง 
บรรจงธิติทานต์ 

               กจิกรรม 9 HUSO Sports Challenge 2020  37,000 37,000  ก.พ.มี.ค.64 
ร้อยละ 80 

เม.ย..64 
ร้อยละ 20 

 อ.ดร.สมทรง 
บรรจงธิติทานต์ 

               กจิกรรม 10 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างผู้น า 
                               นกัศึกษาต้นแบบ 

 14,300 14,300 ธ.ค.63    อ.ฤทัย ส าเนียง
เสนาะ 

               กจิกรรม 11 การพัฒนานกัศึกษาสู่การเรียนรู้ตามวิถีพอเพียง  17,878 17,878  ม.ค..64   อ.ปิยะ สงวนสิน 

               กจิกรรม 12 แสดงความยนิดีกับบัณฑิตใหม่  15,000 15,000   เม.ย..64  อ.ฤทัย ส าเนียง
เสนาะ 

               กจิกรรม 13 Career Preparation Training  10,700 10,700 พ.ย.63 
ร้อยละ 50 

  ก.ค.64 
ร้อยละ 50 

อ.สุธิดา โต๊ะแสง 

               กจิกรรม 14 พธิีไหว้คร ู  22,500 22,500    ก.ค.64 อ.ดร.สมทรง 
บรรจงธิติทานต์ 

               กจิกรรม 15 Intensive English Preparation   3,000 3,000   พ.ค.-มิ.ย.64  อ.มุกริน วิโรจน์ชู
ฉัตร 

               กจิกรรม 16 การพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  ของนักศึกษา 
                              ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

 12,420 12,420 ธ.ค.63    อ.พิชญาณี เชิงคีรี 
ไชยยะ 

               กจิกรรม 17 English Drama Festival - 20,000 20,000   พ.ค.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 50 

ก.ค.-ส.ค.64 
ร้อยละ 50 

อ.สุคนธา ฟูสุวรรณ 

               กจิกรรม 18 เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาภาษาไทยเพือ่นวัตกรรมการสื่อสาร - 1,000 1,000   เม.ย.-มิ.ย.64  อ.สิริวิทย์ สุขกันต์ 

               กจิกรรม 19 ส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนผ่านการศึกษาดูงาน - 38,048 38,048 พ.ย.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 80 

ม.ค.64 
ร้อยละ 20 

  อ.ดร.ดวงกมล ทอง
อยู ่

               กจิกรรม 20 การพัฒนานกัศึกษาภาคพิเศษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   - 4,430 4,430  ม.ค.-ก.พ.64   อ.ศิริวรรณ ก าแพง
พันธ ์

               กจิกรรม 21 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาผา่นคนต้นแบบ - 3,000 3,000  ม.ค.64   อ.สมรรถพงศ์ ขจร
มณี 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผ่นดิน รายได ้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ  ต.ค.-ธ.ค.
2563 

ม.ค–มี.ค. 
2564 

เม.ย.-มิ.ย
2564 

ก.ค-ก.ย.
2564 

               กจิกรรม 22 เตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนฝึกงานสาขาวิชาจิตวิทยา  - 34,760 34,760   พ.ค.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 50 

ก.ค.-ส.ค.64 
ร้อยละ 50 

อ.ศศิพร เหลือง
ไพฑูรย์ 

               กจิกรรม 23 เตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชากฎหมาย - 22,850 22,850   พ.ค.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 50 

ก.ค.-ส.ค.64 
ร้อยละ 50 

อ.ศุภกร ชมศิริ 

               กจิกรรม 24 การศึกษาดูงานในกระบวนการยุติธรรม  - 83,960 83,960 ธ.ค.63    ผศ.ธีระญา 
ปราบปราม 

รวม - 728,211 728,211      

งาน พัฒนากจิกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏบิัติผ่านการท างานร่วมกบัชมุชน                 
โครงการ 4 พัฒนากจิกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผา่นการท างานร่วมกับชุมชน 

  
-           

               กจิกรรม 1 การเรียนรู้และการพัฒนาตามกระบวนการของวิศวกรสังคม - 10,000 10,000 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 50 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 50 

  อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์
ช่ืน 

               กจิกรรม 2 จิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะดา้นสารสนเทศศาสตร์  
                             ด้วยการบริการวิชาการและท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อชุมชนท้องถิ่น 

- 13,792 13,792 ต.ค.-พ.ย.63    ผศ.เอก ศรีเชลียง 

รวม - 23,792 23,792      
งาน บ่มเพาะใหบ้ัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

   
          

โครงการ 5 บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
   

          
     กจิกรรม 1. การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) - 10,000 10,000 ต.ค.-ธ.ค.63 

ร้อยละ 50 
ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 50 

  อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์
ช่ืน 

รวม - 10,000 10,000      

รวมงบประมำณแผนงำน 1 - 1,444,909 1,444,909      
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผ่นดิน รายได ้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ  ต.ค.-ธ.ค.
2563 

ม.ค–มี.ค. 
2564 

เม.ย.-มิ.ย
2564 

ก.ค-ก.ย.
2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น                 
แผนงาน วิจยัและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น                 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์                 
งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์                 

โครงการ 1. ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น           

               กจิกรรม 1 พัฒนาศักยภาพการวจิัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 55,000 - 55,000 พ.ย.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 40 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-พ.ค.64 
ร้อยละ 30 

 ผศ.ดร.กัมลาศ เยา
วะนิจ 

               กจิกรรม 2 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง    
                            เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   

- 49,400 49,400 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

อ.สมรรถพงศ์ ขจร
มณี 

รวม 55,000 49,400 104,400      

งาน จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ                 

โครงการ 2. จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติรว่มกับภาคีเครือข่าย                  

               กิจกรรม 1 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาตสิาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
                             ครั้งที่ 3 

10,000 90,000 100,000 
  

พ.ค.64 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

รวม 10,000 90,000 100,000      

รวมงบประมำณแผนงำน 2 65,000 139,400 204,400           
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

                

แผนงาน  พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์                  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์                 
งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น                 
โครงการ 1. สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชมุชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  

-               

               กจิกรรม 1 การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                            ต าบลบางกระบอื อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  

- 21,150 21,150 ต.ค.-พ.ย.63 
   

อ.วุฒิชัย สายบุญ
จวง 

               กจิกรรม 2 HUSO English for Community - 15,000 15,000 พ.ย.63 
   

อ.รุ่งอรุณ วณิชธนะ
ชากร 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผ่นดิน รายได ้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ  ต.ค.-ธ.ค.
2563 

ม.ค–มี.ค. 
2564 

เม.ย.-มิ.ย
2564 

ก.ค-ก.ย.
2564 

               กจิกรรม 3 การอบรมเตรียมความพร้อม O-NET ภาษาไทย - 15,510 15,510 พ.ย.63 
ร้อยละ 20 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 70 

เม.ย.64 
ร้อยละ 10 

 
อ.นารีนาถ วงศ์
ปรีดา 

               กจิกรรม 4 การส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียววิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
                            ต าบลบ้านง้ิว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

- 65,000 65,000 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

อ.ชยันต์ พลอาสา 

               กจิกรรม 5 ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าภฏูานและการแปรรูป โรงเรียนบ้านไร่สามศรี  
                            ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

- 56,400 56,400 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

อ.บุญอนันต์ บุญ
สนธิ ์

รวม - 173,060 173,060      
รวมงบประมำณแผนงำน 3 - 173,060 173,060           

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

                

แผนงาน  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก                 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์                 
งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม                 
   โครงการ 1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- 
  

          

               กจิกรรม 1 Christmas Day - 3,800 3,800 พ.ย.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 50 

ม.ค– ก.พ.64 
ร้อยละ 50 

  
อ.บุษบา แฝงสา
เคน 

               กจิกรรม 2 Thai cultural preservation through folktales  - 1,571 1,571 
  

มิ.ย.64 
ร้อยละ 50 

ก.ค-ก.ย.64 อ.บุษบา แฝงสา
เคน 

               กจิกรรม 3 การศึกษาภูมิปญัญาไทยในพระราชวัง บางปะอิน - 5,180 5,180 พ.ย.-ธ.ค.63 ม.ค– ก.พ.64 
  

อ.วสนันท์ อิทธิมีชัย 

               กจิกรรม 4 การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น       
                            ร่วมสมยั ครั้งที่ 2 (2nd NATIONAL CREATIVE WORK PRESENTATION  
                            VRU CONTEMPORARY FOLK FESTIVAL 2020 

- 70,000 70,000 พ.ย.63 
   

อ.นัฎภรณ์ พูลภักดี 

               กจิกรรม 5 วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 
 

19,500 19,500 
   

ส.ค.64 ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์
อนันต์ 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผ่นดิน รายได ้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ  ต.ค.-ธ.ค.
2563 

ม.ค–มี.ค. 
2564 

เม.ย.-มิ.ย
2564 

ก.ค-ก.ย.
2564 

               กจิกรรม 6 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (ครั้งที่ 3): วิถีไทย วีถีทางสงัคมศาสตร์  - - - พ.ย.-ธ.ค.63 
   

อ.วรรณลดา กันต์
โฉม 

รวม - 100,051 100,051      
รวมงบประมำณแผนงำน 4 - 100,051 100,051           

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภบิาล                 
แผนงาน  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการ                 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์                 
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ                 
   โครงการ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ - 

 
            

               กจิกรรม 1 การอบรมเพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 20,000 - 20,000 ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค– มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.64 
 

อ.ดร.ชนินทร์ จักร
ภพโยธิน 

               กจิกรรม 2 HUSO สรรสร้างความผาสุกและผกูพัน 20,000 - 20,000 
 

มี.ค.64 
ร้อยละ 40 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 60 

 
อ.ดร.ดวงกมล ทอง
อยู ่

               กจิกรรม 3 พัฒนาอาจารยใ์ห้มีสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ - - - ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

อ.ดร.จารุณี มุม
บ้านเซ่า 

               กจิกรรม 4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ตามรูปแบบ ABCD - 20,000 20,000 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

               กจิกรรม 5 ค่าตอบแทนล่วงเวลา เสาร์ - อาทิตย์บุคลากรส านกังาน - 558,300 558,300 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

นางวิไลลักษณ์ 
พงษ์แพทย์ 

รวม 40,000 578,300 618,300      
งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้                 
   โครงการ 2  โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา                 
               กจิกรรม 1 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000 - 10,000 พ.ย.-ธ.ค.63 

ร้อยละ 30 
ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 35 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 35 

 
อ.ศิริวรรณ ก าแพง
พันธ ์

รวม 10,000 - 10,000      

         



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผ่นดิน รายได ้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ  ต.ค.-ธ.ค.
2563 

ม.ค–มี.ค. 
2564 

เม.ย.-มิ.ย
2564 

ก.ค-ก.ย.
2564 

งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ                 

   โครงการ 3  การจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่สู่ความเป็นเลิศ                 

               กจิกรรม 1 การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
                            ประจ าปกีารศึกษา 2563 

       35,000               -            35,000  พ.ย.63 
   

อ.สุคนธา ฟูสุวรรณ 

               กจิกรรม 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 44,600 97,000 141,600 
  

พ.ค.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 50 

ก.ค.64 
ร้อยละ 50 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

รวม 79,600 97,000 176,600      

งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านกังาน                 
   โครงการ 4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน                 
               กจิกรรม 1 บรหิารจัดการส านักงาน 543,400 1,864,375 2,407,775 ต.ค.-ธ.ค.63 

ร้อยละ 30 
ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

นางวิไลลักษณ ์

               กจิกรรม 2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และ 
                            สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

480,000 - 480,000 
  

พ.ค.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 50 

ก.ค.64 
ร้อยละ 50 

ผศ.ดร.ดรุณศักด์ิ 

รวม 1,023,400 1,864,375 2,887,775      

งาน สื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดฯ (MIC)                 

โครงการ 5 สื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)         

               กจิกรรม 1 ประชาสัมพันธแ์ละสร้างการรับรู้ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20,000 20,000 40,000 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

อ.นริศรา จริยะ
พันธุ ์

               กจิกรรม 2 ประชาสัมพันธห์ลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิตเชิงรุก - 54,700 54,700 ต.ค.-ธ.ค.63 
   

อ.ดวงพร อุไรวรรณ 

รวม 20,000 74,700 94,700      

งาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร                 

โครงการ 6 จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน         

               กจิกรรม 1 ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 18,000 18,000 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

นางอรนุช ป่ินทอง 
 

               กจิกรรม 2 การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าสว่นราชการ คณะมนุษยศาสตร์และ 
                             สังคมศาสตร์      

- 26,910 26,910 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

นางวิไลลักษณ์ 
พงษ์แพทย์ 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผ่นดิน รายได ้ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ  ต.ค.-ธ.ค.
2563 

ม.ค–มี.ค. 
2564 

เม.ย.-มิ.ย
2564 

ก.ค-ก.ย.
2564 

               กจิกรรม 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -      24,000         24,000  ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

นางวิไลลักษณ์ 
พงษ์แพทย์ 

รวม - 68,910 68,910      

งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว                 

   โครงการ 7 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลยัสีเขียว                 

               กจิกรรม 1 พัฒนาพื้นที่ Co learning Space ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน - 410,000 410,000 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

นางวิไลลักษณ์ 
พงษ์แพทย์ 

               กจิกรรม 2 จัดหาโสตทัศนปูกรณ์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
                            และจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning 

- 540,000 540,000 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

นางวิไลลักษณ์ 
พงษ์แพทย์ 

               กจิกรรม 3 ปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานที ่เพื่อรองรับศูนย์การเรียนรู้ แบบABCD  
                            และสร้างศูนย์ปฏิบัติการ Short Course 

- 458,500 458,500 ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

นางวิไลลักษณ์ 
พงษ์แพทย์ 

รวม - 1,408,500 1,408,500      

งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจยั บรกิาร         

   โครงการ 8 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรูท้รัพยากรสนับสนุนการศกึษา การวจิัย การบริการวิชาการ                 

               กิจกรรม 1 การปรับปรงุห้องปฏิบัติการดนตรีไทย และซอ่มแซมครุภัณฑ์เครื่องดนตรี - 30,295 30,295  ก.พ.-ม.ีค.64   อ.วรนาฏ อินถารต 

รวม - 30,295 30,295      

งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

   โครงการ 9 พัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครอืข่ายให้พรอ้มตอ่การเป็น Semi 
residentail University 

                

               กิจกรรม 1 พัฒนาเว็บไซต์ระดบัสาขาวิชาและระดับคณะมนุษยศาสตร์และ 
                             สังคมศาสตร ์

               -        110,000        110,000  ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

               กิจกรรม 2 พัฒนาระบบส านักงานดิจทิัล                -        100,000        100,000  ต.ค.-ธ.ค.63 
ร้อยละ 30 

ม.ค– มี.ค.64 
ร้อยละ 30 

เม.ย.-มิ.ย.64 
ร้อยละ 30 

ก.ค-ก.ย.64 
ร้อยละ 10 

นางวิไลลักษณ์ 
พงษ์แพทย์ 

รวม - 210,000 210,000      

รวมงบประมาณแผนงาน 5 1,173,000 4,332,080 5,505,080           
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน 1,238,000 6,189,500 7,427,500           



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สรุปเป้ำหมำยตัวชี้วัดของเป้ำประสงค์ และตัวชี้วัดโครงกำร ระดับคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ปี 2564 
1. เป้ำหมำยของตัวชี้วัดของเป้ำประสงค์ (5 เป้ำประสงค์ 29 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย 
เป้ำประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพกับกำรพัฒนำประเทศ  
   ตัวช้ีวัดที ่1.1.จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนา หรือปรบัปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ท้องถิ่น 

1.1.1  หลักสูตรระยะสั้น 
1.1.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา 

 
2 หลักสูตร 
- หลักสูตร 

   ตัวช้ีวัดที ่1.2 ร้อยละของหลักสตูรที่มีการจัดการเรยีนการในรูปแบบ ABCD ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด ร้อยละ 30 
   ตัวช้ีวัดที ่1.3 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
   1.3.1 ผลงานท่ีได้รับรางวลั หรอืการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
   1.3.2 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
   1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวชิาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ ระดบัชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 
   1.3.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีไดร้ับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
5 ผลงาน 
1 ผลงาน 
55 ผลงาน 

5 คน 
   ตัวช้ีวัดที ่1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
   1.4.1  ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
   1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
ร้อยละ 40 
ร้อยละ 80 

   ตัวช้ีวัดที ่1.5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการเผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 40 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.7 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ   1 เรื่อง 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.8 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 
   1.8.1  ระดับปรญิญาตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 85 

   ตัวช้ีวัดที่ 1.9 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบม่เพาะของมหาวิทยาลัย  2 ราย 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 80 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.11 อัตราการได้งานท าในพ้ืนท่ีหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) ร้อยละ 60 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มากกว่า4.51 
เป้ำประสงค์ท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ  
   ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกบั  การพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแกไ้ขปัญหา
ของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 70 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย 
   ตัวช้ีวัดที ่2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 2 โครงการ 
   ตัวช้ีวัดที ่2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 64 ผลงาน 
   ตัวช้ีวัดที่ 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้ อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทินที่ได้รับการอ้างอิง                    
ณ ปัจจุบัน) 

5 บทความ 

   ตัวช้ีวัด 2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
   2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการ จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาท ิการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
   2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดย สามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

 
   - ผลงาน 
   2 ผลงาน 

   ตัวช้ีวัดที ่2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 2 รางวัล 
เป้ำประสงค์ท่ี 3 ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยได้เพ่ิมขึน้  
   ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจดัการตนเอง  1 ชุมชน 
   ตัวช้ีวัดที่ 3.4. จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับผลการเรียนรู้และจิตพิสัยเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย 
   3.4.1 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 
   3.4.2 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา 

 
6 โรงเรียน 

150-200 คน 
เป้ำประสงค์ท่ี 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกทีดี่ต่อสังคมโดยรวมรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจสังคมพหุวัฒนธรรม  
   ตัวช้ีวัดที ่4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ ์ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 1 ผลงาน 
เป้ำประสงค์ที ่5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน  
   ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 40 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการรับรองคณุวุฒิจาก ก.พ.  ร้อยละ 15 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 70 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มีคณุสมบัตเิข้าเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 3 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร มากกว่า 4.51 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 5 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)   ร้อยละ 10 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพนัของบุคลากรต่อองค์กร มากกว่า 4.51 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ มากกว่า 4.00 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. เป้ำหมำยของตัวชี้วัดของโครงกำร (5 ยุทธศำสตร์ 26 ตัวชี้วัด) 
ที ่ ตัวชี้วัดโครงกำร ค่ำเป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ให้เก่งและดี มีควำมเป็นผู้ประกอบกำรทำงสังคมพร้อมสู่สำกล โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning) และควำมร่วมมือของเครือข่ำยทุกภำคส่วน (Social Engagement) 

1 กลยุทธ์ 1.1. พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive learning)  
 โครงกำรที ่1.1.1 โครงกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)  
     ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน           

ในคณะ 
ร้อยละ 100 

 โครงกำร 1.1.2 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรเพ่ือจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive learning)  
    ตัวช้ีวัดโครงการ  1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการด าเนินงานวิชาการ ร้อยละ 100 
2 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive learning)  
 โครงกำรที ่1.2.1 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)  
    ตัวช้ีวัดโครงการ 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ร้อยละ 100 
 โครงกำรที ่1.2.2 โครงกำรพัฒนำทักษะของนักศึกษำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตในศตวรรษที ่21  
    ตัวช้ีวัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพฒันาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที ่21 ร้อยละ 80 
 โครงกำรที ่1.2.3  โครงกำรพัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน  
    ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด 
ร้อยละ 50 

    ตัวช้ีวัดโครงการที ่1.2.3.2 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการของวิศวกรสังคม 50 คน 
 โครงกำรที ่1.2.4 โครงกำรบ่มเพำะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ (Startup)  
    ตัวช้ีวัดโครงการที ่1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร้อยละ 70 
3 กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำสมรรถนะทักษะด้ำนภำษำสำกล  
 โครงกำรที ่1.3.1 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ภำษำสำกล  
    ตัวช้ีวัดโครงการที ่1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 
 โครงกำรที ่1.4.1 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐกับหน่วยงำนภำยในประเทศ  

    ตัวช้ีวัดโครงการที ่1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 2 เครือข่าย 
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 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ที ่ ตัวชี้วัดโครงกำร ค่ำเป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น 

4 กลยุทธ์ 2.1 สร้ำงเครือข่ำยจัดหำสนับสนุนงบประมำณทุนวิจัย  
 โครงกำรที ่2.1.1 โครงกำรจัดหำทุนสนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนวิจัย  
    ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.1.1.1 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี 1,845,000 บาท 
    ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.1.1.2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือการร่วมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 1 เครือข่าย 
    ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ร้อยละ 70 
5 กลยุทธ์ 2.2 สร้ำงผลงำนวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับชำติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประชำรัฐ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมมั่ง

คั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชำติ 
 

 โครงกำรที ่2.2.1. 2.2.1. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น  
    ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รบัการส่งเสริมการผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์

หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ร้อยละ 80 

 โครงกำรที ่2.2.3. โครงกำรจัดประชุมวชิำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติร่วมกับภำคีเครือข่ำย   
    ตัวช้ีวัดที่ 2.2.3.1 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 1 ครั้ง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยถอดเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
6 กลยุทธ์ 3.1 สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติจำกภำยในและภำยนอกเพ่ือร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้

อย่ำงยั่งยืน 
 

 โครงกำรที ่3.1.1 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัต ิเพ่ือร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน  
   ตัวช้ีวัดโครงการที ่3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 2 หมู่บ้าน 

   ตัวช้ีวัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลยั  

ระดับ 5 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำจิตส ำนกึและควำมสำมำรถของบัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
7 กลยุทธ์ 4.1 บริหำรจัดกำรงำน ส่งเสริมศำสนำ ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูสืบสำนเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
 โครงกำรที ่4.1.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำ ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น  

    ตัวช้ีวัดโครงการที ่4.1.1.1 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5 ข้อ 
 
 

  



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที ่ ตัวชี้วัดโครงกำร ค่ำเป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำคณะเป็นส ำนักงำนดิจิทัล มีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้คณะเป็นชุมชนวิชำกำร และองค์กรสุขภำวะที่ดี 

8 กลยุทธ์ 5.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสมรรถนะให้อำจำรย์และบุคลำกรให้เกิดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning) 

 

 โครงกำรที ่5.1.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ  
    ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 
9 กลยุทธ์ 5.2 เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม  
  โครงกำรที่ 5.2.3 โครงกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ  
     ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.2.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา ระดับ 5 

10 กลยุทธ์ 5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ  
 โครงกำรที ่5.3.1 โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ  
    ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ 5 

11 กลยุทธ์ 5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน ระดับ 5 
 โครงกำรที ่5.4.1 โครงกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน  
    ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 90 
    ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ระดับ 5 
 โครงกำรที ่5.4.3 โครงกำรจัดประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
     ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม ร้อยละ 100 

12 กลยุทธ์ 5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว  
 โครงกำรที ่5.5.1 โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว  
    ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  ระดับ 5 

13 กลยุทธ์ 5.6 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรขั้นพื้นฐำนเพื่อรองรับต่อกำรเป็น Semi residential 
University 

 

 โครงกำรที ่5.6.1 โครงกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทรัพยำกร สนับสนุนกำรศึกษำกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร  
    ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน

ภายในมหาวิทยาลัย 
มากกว่า 4.51 

 โครงกำรที ่5.6.2 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและรบบเครือข่ำยให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi residential University  
    ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential 

University 
มากกว่า 4.51 
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ภำคผนวก ก 
นิยำมค ำศัพท์ ตัวชี้วัดของเป้ำประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นิยำมศัพท์ตัวชี้วัดของเป้ำประสงค์ 
 เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 

ตัวช้ีวัด 1.1 จ ำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยำกำรที่พัฒนำหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรท้องถิ่น 
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น  
1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา   
นิยำมศัพท์ 

  หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใช้ใน         
การเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 จ ำร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรในรูปแบบ ABCD ต่อจ ำนวนหลักสตูรทั้งหมด 
 ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
  การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้  โดยเน้นให้นักศึกษา 
ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช้
ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต  
 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้น
จากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
 A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนและผู้สอน โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
 D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
1.3.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
1.3.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด  
1.3.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ  
นิยำมศัพท์ 

 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลหรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ. ก ำหนด หมายถึง ผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การ
ตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนาน าชาติอย่างเป็นระบบและ
เป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 
โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

1. ระดับชำติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมี
คณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

2.ระดับนำนำชำติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
3.ผลงำนที่ได้รับกำรอ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือ

ข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

 ผลงำนวิจัยหรือผลงำนที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติ หรือนำนำชำติ หมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
การสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ 

 1. ระดับชำติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
2. ระดับนำนำชำติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

เป้ำหมำย 
 ผลงานของหรือผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบัน ซึ่งมีเอกสารรับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้นๆ ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ร้อยละของอำจำรย์นักพัฒนำและนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงหรือกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
ตัวช้ีวัด 1.4.1 ร้อยละของอำจำรย์นักพัฒนำที่เข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจ ำนวนอำจำรย์ท้ังหมด 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 1.4.2 ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรต่อจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

จ านวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
X 100 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ

ท้องถิ่น  
เกณฑ์กำรประเมิน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 
 

จ านวนอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
X 100 

จ านวนอาจารย์ทัง้หมด 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ร้อยละผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดับนำนำชำติ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติในปีงบประมาณนั้นๆ X 100 

จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ 
 
ตัวช้ีวัด 1.7 จ ำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ   

นิยำมศัพท์  
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มี

หลักฐานความส าเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  

 
ตัวช้ีวัดที ่1.8 ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยที่มีผลกำรทดสอบตำมเกณฑ์ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่ำ 

1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป 
นิยำมศัพท ์

 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ของทุกคณะวิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษา
อยู่ชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  นักศึกษาระดับบัณฑิตก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 

 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
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Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึก

ของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการท างาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่
ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษา
มาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและ
เลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น  

รวมทั้งอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากข้ึนได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญขอข้อความทั่วๆไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน 

เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวั ง 
พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 

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

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

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

ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล (The Common European Framework of Reference 
for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.9 จ ำนวน Startup ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของมหำวิทยำลัย 
 นิยำมศัพท์ 

  Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ตั้งเพ่ือค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการท าธุรกิจที่ยังไม่มีใครท ามาก่อน        ไม่
จ าเป็นต้องเป็นที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเท่านั้น การได้ท าเอาความรู้ที่จากการเรียนน าไปต่อยอดเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ  
นิยำมศัพท ์
ผลการส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
 เกณฑ์กำรค ำนวณ 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
X 100 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่จบการศึกษาภายในปีงบประมาณ 
  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.11 อัตรำกำรได้งำนท ำในพื้นที่หรือประกอบอำชีพอิสระหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำภำยในระยะเวลำ 1 ปี ในพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยรับผิดชอบดูแล 
(350 กิโลเมตร)  
   นิยำมศัพท์ 
   พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.
นครราชสีมา จ.ชลบุรี จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี จ.สมุทรสาคร จ.
กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.ก าแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
  ตัวช้ีวัด 1.14 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำนั้นๆ ท่ีได้รับกำรบรรจุเข้ำท ำงำนในพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยรับผิดชอบดูแล (350 
กิโลเมตร) 
 ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.นครราชสีมา 
จ.ชลบุรี จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี จ.
สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.ก าแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.15 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสำธิตที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) แต่ละรำยวิชำผ่ำนเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้น หมายถึง ผลการทดสอบมาตรฐาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยู่ในระดับดี หมายถึง ระดับผลคะแนน O-NET แต่ละ กลมุสาระ 
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากวาร้อยละ 50 และ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 2 พอใช้ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ ากวารอยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกวารอยละ 50 แตต่ ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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 เป้ำประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
 ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น และโจทย์กำรพัฒนำประเทศหรือ
แก้ไขปัญหำของท้องถิ่น หรือ ปัญหำระดับประเทศ 

นิยำมศัพท์ 
● งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม 
● งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่

เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ 
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (visual Arts) 
ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing 
Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึง่ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ   

● นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 
รูปแบบ 

1) นวัตกรรมด้านผลิภัณฑ์ (product innovation)  
2) นวัตกรรมด้านบริการ(service innovation)  
3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process)  
4) รูปแบบธุรกิจใหม่(business model innovation)  
● ผลการด าเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาท า

ร่วมกัน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดบัประเทศ X 100 

จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัด 2.2 จ ำนวนโครงกำรวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจำกควำมร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย  
  
ตัวช้ีวัด 2.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยของอำจำรย์และนักวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

นิยำมศัพท์ 
● การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ 

(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 
โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

● การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความท่ีมาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

● สถาบันวิจัยต้องแยกผลงานนั้นเป็นของคณะหรือของสถาบันวิจัย  
  

ตัวช้ีวัดที่ 2.4 จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจำรณำผลงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่
ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

นิยำมศัพท ์ 
จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 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 หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวช้ีวัดที่ 2.5 จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนำนวัตกรรม 
     2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
     2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการใช้

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา 
นิยำมศัพท ์
● งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็น

การวิจัยที่น าผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพ้ืนฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการ
สอน เป็นต้น  

● สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกแบบให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มีลักษณะ
ตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

● อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนา
เทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือท า
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้ึนห้าง ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   

● ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยค านึงถึงความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ ผลของการบริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

● ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกแ ละ
เมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตนเอง 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.6 จ ำนวนอำจำรย์ หรือบุคลำกร ที่ได้รับรำงวัลจำกงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ทั้งในระดับชำติ หรือนำนำชำติ 

นิยำมศัพท์ 
● งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์

คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  
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● งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ  ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่
เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา
จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่ม
ศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่
อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

เป้ำประสงค์ 3 ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยไดเ้พิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย  

นิยำมศัพท์ 
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน

การบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อ
สิ่งกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มา
ใช้ในการวางแผนและการด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ 
คุณธรรมและความรู้ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
 ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนดและผลักดัน

นโยบาย สู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย 
ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มี

ความรวดเร็วขึ้น  
ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แก้ไข ปรับปรุง 

พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
ระดับ 4  มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จนอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม 
ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จ ำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง  

นิยำมศัพท์  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพ่ือแก้ไขปัญหา และ พัฒนาชุมชนตนเอง

ไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมีจิตส านึกสาธารณะ รู้เป้าหมาย เชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดการความสัมพันธ์กับภาคี ใช้
แผนการจัดการความรู้ และทุนชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ  หมายความถึง ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับหมู่บ้านในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจ      ด้านสัง คม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพชุมชน หรือข้อมูลอ่ืน ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยจ าแนก
ตามเป้าหมายในการพัฒนาครบคลุมครบ 4 ด้าน โดยระบบและการจัดการ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล การรายงานและการน าเสนอข้ อมูล ทั้งใน
รูปแบบวิเคราะห์ น าเสนอในเชิงสารสนเทศ Info graphics ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.7 จ ำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีกำรน ำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์ 
นิยำมศัพท์ 

โรงเรียนในท้องถิ่น หมายถึง โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
 

เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษำวัฒนธรรมและเข้ำใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ  
 
 

เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
เกณฑ์กำรค ำนวณ 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศต่ออำจำรย์ทั้งหมดที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิจำก 

ก.พ. 
เกณฑ์กำรค ำนวณ   

 
 

 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
เกณฑ์กำรค ำนวณ 

 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 5.5 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึนจำกผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำรประเมิน  

เกณฑ์กำรค ำนวณ 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5.6 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึงการบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพ่ือให้งานของสถาบัน บรรลุผลส าเร็จ การ

ด าเนินการของสถาบันเพ่ือรักษาบรรยากาศในการท างานเพ่ือให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการท างาน 
ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลัง หมายถึง  

1. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตราก าลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมิน
ความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับก าลังคนที่ต้องการ  

2. บุคลากรใหม่  มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึงความหลากหลาย ทา ง
ความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน  

3. การท างานให้บรรลุผล การจัดระบบและบริหารบุคลากร เพ่ือ 
 ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จ 
 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่  

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
x 100 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการที่ กพอ.

ก าหนด 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น   
x 100 จ านวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 



 

77 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ให้มีผลการด าเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย  

4. การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการพัฒนาการเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลัง
เปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ 

 การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของสถาบัน เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลด
จ านวนของบุคลากร และเพ่ือลดผลกระทบหากจ าเป็น 

 การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพ่ิมของบุคลากร  
 การเตรียมบุคลากรเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจ าเป็น  
 บรรยากาศด้านบุคลากร  

1. สภาพแวดล้อมของที่ท างาน  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการ
ท างานของบุคลากร มีตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดล้อมการท างานที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างที่ส าคัญในปัจจัย  

2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และมีนโยบาย ให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่มี
ความหลากหลายและความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำนกำรขึ้นทะเบียน TQR  
นิยำมศัพท์ 
TQR หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai 

Quatifications Register)  
 
ตัวช้ีวัดที่ 5.13 ค่ำเฉลี่ยระดับควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร 
นิยำมศัพท์ 

ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพ่ือให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
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การสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าเพ่ือให้
เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 
 ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  

1. วัฒนธรรมองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน 
วัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอ้ืออ านาจ (empower) ให้กับบุคลากร  

2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันการก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  
3. การประเมินความผูกพัน  การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ 

วิธีการและตัวชี้วัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ส าหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใช่ตัวชี้วัดอ่ืนๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การร้อง
ทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพ่ือประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 

4. การจัดการผลการด าเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้พิจารณาถึง การบริหาร
ค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้ 

● การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อท าให้เกิดนวัตกรรม  
● การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนของผู้เรียน  
● การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  
 การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
 ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าแต่ละคน 

ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้  
● การให้ความส าคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

● สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม 

● สนับสนุนจริยธรรมและการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
● ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
● ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ  
● ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้น าความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการท างาน  
 ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสถาบัน ในเรื่อง 
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● หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 

● ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพ่ือชี้บ่งโอกาสส าหรับการปรับปรุงทั้งในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและการเรียน รู้แก่
บุคลากรความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุการวางแผนสืบทอดส าหรับต าแหน่งผู้บริหารและผู้น า 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5.14 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ 
นิยำมศัพท์ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการจากการด าเนินการและความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

1) นายจ้าง  2) บัณฑิต  3) ผู้รับปบริการวิชาการ 4) นักศึกษา 5) บุคลากร 6) ผู้ปกครอง 7) ศิษย์เก่า 8) ประชาชน  
       ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน  2. การบริการวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.การบริหารจัดการ  
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นิยำมศัพท์ โครงกำร และตัวชี้วัดโครงกำร 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)  

โครงกำร 1.1.1 โครงกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive learning) 
ตัวช้ีวัดโครงกำรที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนำหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดกำรเรียน

กำรสอนในคณะ 
นิยำมศัพท์  

  การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดนเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า 
ลงมือปฏิบัติ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพได้
ในอนาคต  
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจาก
ยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
  A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนและผู้สอน โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
 D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

 
เกณฑ์กำรค ำนวณ 

จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
X 100 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในคณะ 
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โครงกำร 1.1.2 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรเพื่อจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงกำร  1.1.2.1.ร้อยละของกำรเบิกใช้งบประมำณกำรด ำเนินงำนวิชำกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 
 

 
โครงกำรที่ 1.2.1 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive learning) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 1.2.1.1 ร้อยละของรำยวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ต่อรำยวิชำที่เปิดสอนทั้งหมดในปีกำรศึกษำ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

 
 

 
 
โครงกำร 1.2.2  โครงกำรพัฒนำทักษะของนักศึกษำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
นิยำมศัพท์ 

  กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Student Outcomes) จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการ
หลักคือ  ความรู้ในวิชาแกน เนื้อหาประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 

1. ควำมรู้ในวิชำแกนและเนื้อหำประเด็นที่ส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
                 ความรู้ในวิชาแกน ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาโลก คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและการ
ปกครอง 

จ านวนงบประมาณการด าเนินงานวิชาการท่ีเบิกใช้ 
X 100 

จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรตามการด าเนินงานวิชาการ 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
x 100 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
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                 เนื้อหาประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อความส าเร็จและมีความส าคัญ ในที่ท างานและชุมชน ได้แก่ 
      ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
      ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial 

Literacy) 
     ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
     ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
      ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
 

2. ทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะที่ส ำคัญ 3 ประกำรดังนี้ 
1. ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน (Life and Career Skills) ในการด ารงชีวิตและในการท างานนั้นไม่เพียงต้องการ คนที่มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาความรู้ 

หรือทักษะการ คิดเท่านั้น หากแต่ยังต้องการผู้ที่สามารถท างานในบริบทที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย ทักษะที่จ าเป็น ได้แก่ 
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเอง (Initiative and Self Direction) ทักษะ

ทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills) การเพ่ิมผลผลิตและความรู้รับผิด (Productivity and Accountability) ความเป็นผู้น าและ
ความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 

2. ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
ซึ่งใน ศตวรรษท่ี 21 นี้ นับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีทักษะดังต่อไปนี้ คือ 

การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT (Information, 
Communications & Technology) Literacy) 

3.ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่ 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึง การคิดแบบสร้างสรรค์ การท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อ่ืน และ

การน าความคิด นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ 
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การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) หมายความรวมถึงการ คิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิด
ตัดสินใจและการ คิดแก้ปัญหา 

การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration) ซึ่งเน้นการสื่อสารโดยใช้สื่อรูปแบบ ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างมีประสิทธิภาพ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554) 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 

นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

โครงกำรที่ 1.2.3  โครงกำรพัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 
ตัวชี้วัดโครงกำรที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกับชุมชนต่อจ ำนวน

นักศึกษำทั้งหมด 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 
 

 
 
 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้                          
จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน x 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
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โครงกำรที่ 1.2.4 โครงกำรบ่มเพำะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ (Startup) 
ตัวช้ีวัดโครงกำรที่ 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรพัฒนำทักษะผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 
 
 
 
โครงกำรที่ 1.3.1 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ภำษำสำกล 
ตัวช้ีวัดโครงกำรที่ 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษำทุกชั้นปีที่เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 

นิยำมศัพท์  

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

ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ระดับพ้ืนฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง  

เกณฑ์กำรประเมิน 
 
 

 
 
 
 
 

จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
x 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
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โครงกำรที่ 1.4.1 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐกับหน่วยงำนภำยในประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1.1 จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
 
โครงกำรที่ 1.5.1 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะมำตรฐำนวิชำชีพครู 
ตัวช้ีวัดโครงกำรที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษำครูทุกช้ันปีท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำสมรรถนะมำตรฐำนวิชำชีพครู 

เกณฑ์กำรค ำนวณ 
จ านวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 

X 100 
จ านวนนักศึกษาครูทั้งหมด 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น 

โครงกำรที่ 2.2.1. โครงกำรสง่เสริมงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น   
ตัวชี้วัดโครงกำร 2.2.1.1 จ ำนวนเงินสนับสนุนกำรวิจัยต่อปี 
ตัวชี้วัดโครงกำร 2.1.1.2 จ ำนวนเครือข่ำยควำม่ร่วมมือกำรร่วมทุนและผลิตผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 2.1.1.3 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย  
เกณฑ์กำรค ำนวณ 

จ านวนอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่           
ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น x 100 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
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โครงกำรที่ 2.2.2 โครงกำรส่งเสริมผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนำนวัตกรรมจนมีกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงกำรที่ 2.2.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนำนวัตกรรมจนมีกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
นิยำมศัพท์ 
งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่

น าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพ้ืนฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียน
การสอน เป็นต้น  

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน / วิสาหกิจขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน 

 
โครงกำรกำรที่ 2.2.3 โครงกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
ตัวช้ีวัดโครงกำรที่ 2.2.3.1 จ ำนวนครั้งกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติร่วมกับภำคีเครือข่ำยต่อปีงบประมำณ 

  นิยำมศัพท์ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ  25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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  โครงกำรที่ 2.3.1 โครงกำรพัฒนำกำรผลิตผลกำรวิจัยของอำจำรย์ท่ีด้ำนกำรผลิตหรือพัฒนำครู 
ตัวช้ีวัดโครงกำรที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอำจำรยแ์ละครูโรงเรียนสำธิตที่ได้รับกำรส่งเสริมผลิตผลงำนวิจัยด้ำนกำรผลิตหรือพัฒนำครูเพื่อให้ได้รับกำร

ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติหรือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตพัฒนำครู 
เกณฑ์กำรค ำนวณ 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพ่ือให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู x 100 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมดของคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิต 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมกันศึกษาและแก้ ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

(Public Lecture) 
 
 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงกำรที่ 3.1.2 โครงกำรส่งเสริมให้นักศึกษำมีกำรลงพ้ืนที่ด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ 
ตัวชี้วัดโครงกำรที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษำที่ลงทะเบียนในรำยวิชำศึกษำทั่วไปมีกำรลงพื้นที่ด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ 

เกณฑ์กำรค ำนวณ 
 
 
 
 
โครงกำรที่ 3.2.1 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลำกรและนักศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำหรือเรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑ์กำรค ำนวณ  
จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง X 100 
จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

โครงกำรที่ 3.2.2 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2.1 ร้อยละของกำรด ำเนินโครงกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

เกณฑ์กำรค ำนวณ  
จ านวนการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่บรรลุวัตถุประสงค์ 

X 100 
จ านวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ทั้งหมด 

 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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โครงกำรที่ 3.3.1 โครงกำรพัฒนำโรงเรียนสำธิตให้เป็นศนูย์ปฏิบัติกำรและกำรวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 3.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำโรงเรียนสำธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรและกำรวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการก าหนดแผนการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  
ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 
ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการด าเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู้หรือครูต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา 
ระดับ 5 โรงเรียนท้องถิ่นน าองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปด าเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีหลักฐานประจักษ์  

ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โครงกำรที่ 4.1.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำ ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรร ม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 1.มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพ่ือการธ ารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือ

การพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2.จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน 
3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขอ ง

แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

4.จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 

5.มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็น ฐานรากที่
เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

 
โครงกำรที่ 4.3.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล   
โครงกำรที่ 5.1.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดที ่5.1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

โครงกำรที่ 5.2.1 โครงกำรพัฒนำระบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(ITA)  
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
 



 

 
 

 แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงกำรที่ 5.2.2 โครงกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย  
 ตัวชี้วัดโครงกำรที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับกำรพัฒนำ แก้ไขตำมแผน  

เกณฑ์กำรค ำนวณ  
จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไขตามแผน 

X 100 
จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้ก าหนดให้พัฒนาหรือแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้ 

โครงกำรที่ 5.2.3 โครงกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.2.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100  
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 

โครงกำรที่ 5.3.1 โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ค ำอธิบำยระดับมหำวิทยำลัย   
  มหาวิทยาลัยมีการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน โดยมีการด าเนินการตั้งแต่

การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
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เกณฑ์มำตรฐำน 
  1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  

2.ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

   3.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

   4.รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

   5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

 

ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1.2 ระดับความส าเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 
เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
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โครงกำรที่ 5.4.1 โครงกำรประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน  
ตัวช้ีวัดโครงกำรที่ 5.4.1.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่ก ำหนด 
เกณฑ์กำรค ำนวณ  

จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่ก าหนด 
โครงกำรที่ 5.4.2 โครงกำรสื่อสำรองค์กรและกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร (IMC)  
ตัวช้ีวัดที่ 5.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

โครงกำรที่ 5.5.1 โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 
ตัวช้ีวัดที่ 5.5.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51  
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โครงกำรที่ 5.7.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 5.7.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
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ภำคผนวก ค 
ควำมเชื่อมโยงนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
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ควำมเชื่อมโยงนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

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 การพัฒนาระบบบริหารจดัการที่เป็นเลศิสูส่ากล 
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