
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เลขที่ ๑ หมู ๒๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐

โทรศัพท ๐-๒๕๒๙-๐๖๗๔ ตอ ๓๒๐ โทรสาร ๐-๒๙๐๙-๑๗๕๕

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เลขที่ ๑ หมู ๒๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐

โทรศัพท ๐-๒๕๒๙-๐๖๗๔ ตอ ๓๒๐ โทรสาร ๐-๒๙๐๙-๑๗๕๕



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙





           พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑) กำหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหนาที่

ควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอำนาจหนาท่ีกำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

          คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ไดมีการจัดประชุม

ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร

จัดทำนโยบายสภามหาวิทยาลัย โดยการทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

จังหวัดปทุมธานี ฉบับเดิม (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ใหสอดรับกับพระบรมราโชบายดานการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  ยุทธศาสตรชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่องบทบาทของสถาบัน

อุดมศึกษาในการขับเคล่ือนประเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยหลังวิกฤติโควิด - ๑๙ โดยจัดทำรายละเอียด

และตัวชี้วัดความสำเร็จที่จะนำไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มีประเด็นนโยบายสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๔ เรื่อง คือ

๑. ดานการพัฒนาทองถ่ิน ๒. ดานการผลิตและพัฒนาครู  ๓. ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต และ

๔. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

          นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ฉบับนี้

มีวัตถุประสงคสำคัญ เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจำป

ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการบริหารมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

(ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย





สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทนำ

 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

 ปรัชญา  ปณิธาน  อัตลักษณ 

 เอกลักษณ  คานิยมหลัก  วัฒนธรรมองคกร สมรรถนะหลัก  วิสัยทัศน  พันธกิจ 

 เปาประสงค  ยุทธศาสตร

 โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

 ปทุมธานี

 องคประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอำนาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙

 ดานการพัฒนาทองถิ่น

 นโยบายขอที่  ๑ สรางความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เพื่อสรางเมืองและ

  ชุมชน ทองถิ่น ใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน

 ดานการผลิตและพัฒนาครู

 นโยบายขอที่  ๒  ยกระดับการผลิตและพัฒนาครู รวมพัฒนาครูและโรงเรียนเครือขายคุณภาพสูง 

 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาบัณฑิต

 นโยบายขอที่  ๓ พัฒนาการศึกษาใหมเพื่อสรางบัณฑิตเปนผูรอบรู มีมาตรฐานทางวิชาการและ

  วิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเปนผูนำ

  การเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดประโยชนตอสังคม
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 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 นโยบายขอที่  ๔ สรางระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู วิจัย เสริมประสิทธิภาพ

  การทำงาน สรางนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผูมีสวนได

  สวนเสีย

การเสริมพลังขับเคลื่อนนโยบายสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ

นิยามศัพท/คำอธิบายตัวชี้วัด
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นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี๒

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

 สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิริธร ทรงมีพระเมตตาตอการศึกษาของ

กุลสตรีไทย จึงประทานอาคาร พรอมที่ดินประมาณ ๔ ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ปจจุบันคือ เลขที่ ๑๕ ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยาย

นักเรียนฝกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๗-๘) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยใหญคนแรกคือ

“อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธ์ิวรสาสน” โรงเรียนใชช่ือยอวา “พ” เปนสัญลักษณ และสีเขียวเปนสีประจำโรงเรียน เน่ืองจาก

เปนสีประจำวันประสูติของพระองค เปลี่ยนเปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ และในป

พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ท่ีต้ังปจจุบัน คือ เลขท่ี ๑ หมู ๒๐ ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี ๔๘ ตำบล-

คลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐ มีพ้ืนท่ี ๒๙๔ ไร ๓ งาน ๗๒ ตารางวา ท้ังน้ี อาจารยอวยพร เปลงวานิช

ผูอำนวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  ในขณะนั้น  ไดดำเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการ

จังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน) จึงไดที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย แปลงนี้มาเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

ในปจจุบัน

 เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯ ไวในพระบรมราชูปถัมภ ในปถัดมา วันท่ี ๙

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย ทรงเปดพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉา

เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งเปนมูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ

 เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แกวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ เปนเหตุใหเปล่ียนช่ือเปน “สถาบันราชภัฏ

เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘

เรื่อง “พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ” เปนผลใหสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง

และในปเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต

บทนำ



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ๓

ใหใชตราพระราชลัญจกรประจำพระองค รัชกาลท่ี ๙ เปนตราสัญลักษณประจำสถาบันราชภัฏ ณ วันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาท่ีสุดมิไดแกสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลกงรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

 เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลา

พระอนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ “อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ” และเมื่อวันที่

๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  เสด็จฯ

วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร และหองประชุมราชนครินทร ภายใน

อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ใหเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  และทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗  และไดประกาศ

ในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ไดยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๔๗

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดำเนินการ

จัดซื้อที่ดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ ๘๖ ไร ๓ งาน ๑๙ ตารางวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ มีเน้ือท่ีท้ังหมด ๓๘๑ ไร ๒ งาน ๙๑ ตารางวา ต้ังอยูเลขท่ี ๑ หมู ๒๐ ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 ปรัชญา (Philosophy)

 วิชาการเดน  เนนคุณธรรม  นำทองถิ่นพัฒนา  กาวหนาดานเทคโนโลยี

 ปณิธาน (Resolution)

 เสริมพลัง  สรางความเขมแข็งและมั่งคั่งของชุมชน

 อัตลักษณ (Identity)  

 บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาทองถิ่น
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 เอกลักษณ (Uniqueness)

 เปนสถาบันที่นอมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 คานิยมหลัก (VRU Core Values)

   V  :  Visionary  เปนผูรอบรู

   A  :  Activeness  ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรรค

   L  :  Like and learn  สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง

   A  :  Adaptive  ปรับตัวไดดี พรอมนำการเปลี่ยนแปลง

   Y  :  Yields  สรางผลงานเปนที่ประจักษ

   A  :  Acceptance and Friendliness  เปนที่ยอมรับในการเปนกัลยาณมิตร

 วัฒนธรรมองคกร (Culture)

 พัฒนานวัตกรรม  มุงเนนความเปนเลิศ  รวมพัฒนาทองถิ่น

 สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

 บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาทองถิ่น

 วิสัยทัศน (Vision)  

 มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย ที่มีนวัตกรรมสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากบนความรวมมือ

ของหุนสวนทางสังคมใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน

 พันธกิจ (Mission)

 ๑. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรู มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ วิศวกรสังคม

เพื่อเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดประโยชนตอสังคม

 ๒. พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสรางความรวมมือกับหุนสวน

ทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม สรางเมืองและชุมชน ทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุล
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 ๓. ประสานความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ทองถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

 ๔. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยท่ีเก้ือกูลการเรียนรู วิจัย เสริมประสิทธิภาพ การทำงาน

สรางนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย

 เปาประสงค (Goal)

 ๑. บัณฑิตเปนผูรอบรู มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ วิศวกรสังคม

เพื่อเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดประโยชนตอสังคม

 ๒. วิจัยและนวัตกรรม สามารถสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความรวมมือกับหุนสวน  ทางสังคม

ทั้งภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน ทองถิ่นเกิดการพัฒนาอยางสมดุล

 ๓. เกิดความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น สูการเปนมหาวิทยาลัย  เชิงพื้นที่ รวมทั้ง

สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม ตอยอดสู

เศรษฐกิจสรางสรรค ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 ๔. ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเก้ือกูลการเรียนรู และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน  มีนวัตกรรม

ทำใหชุมชนมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 ยุทธศาสตร (Strategic)

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรู มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปน

ผูประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

 กลยุทธ

 ๑.๑  สรางความรวมมือทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการรูปแบบใหม

 ๑.๒  สรางความรวมมือกับเครือขายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

 ๑.๓  ยกระดับการเรียนรูตามปรัชญาการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy) 
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 ๑.๔  พัฒนาเครือขายพันธมิตรรวมจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสูมาตรฐานระดับสากล

 ๑.๕  สรางบัณฑิตสมรรถนะสูง บมเพาะความเปนผูประกอบการ จิตอาสา และสรางวิศวกรสังคม

 ๑.๖  พัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอยอดองคความรูและสืบสานภูมิปญญา

 ๑.๗  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุงเนนสมรรถนะของครูมืออาชีพ

 ยุทธศาสตรที่ ๒ การวิจัย การสรางนวัตกรรม เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก

 กลยุทธ

 ๒.๑  พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทยเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 

 ๒.๒  พัฒนาขอเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยใชฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อพัฒนาพื้นที่แบบ

        บูรณาการ 

 ๒.๓  สรางเครือขายดานการวิจัยในการแกปญหาความเหลื่อมล้ำ เสริมพลังทางสังคม 

 ๒.๔  สรางเครือขายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู

 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาชุมชนทองถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

 กลยุทธ 

 ๓.๑  พัฒนางานบริการวิชาการสูการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ีตนแบบเพ่ือเรงผลิตผลงานวิชาการรับใชสังคม

 ๓.๒  พัฒนาสงเสริมการสรางแบรนดเมืองแหงอนาคตตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG)

 ๓.๓  สรางเครือขายความรวมมือกับหุนสวนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

 ๓.๔  พัฒนากระบวนการหองปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 

 ๓.๕  ทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

 ๓.๖  พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Market place) 

 ๓.๗  มุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ๓.๘  สงเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดำริ
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 ยุทธศาสตรที่ ๔  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ

 กลยุทธ

   ๔.๑  พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University) 

   ๔.๒  พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

   ๔.๓  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาผูประกอบการ (Entrepreneurial University)

   ๔.๔  พัฒนามหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม (Innovative University) 

   ๔.๕  พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance University) 

   ๔.๖  พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เปนเลิศ (Excellence University) 

   ๔.๗  พัฒนามหาวิทยาลัยแหงความสุข (Happy Universiy)

   ๔.๘  ปรับภาพลักษณองคกร (Rebranding)

   ๔.๙  บริหารจัดการรายไดจากสินทรัพย

 ๔.๑๐  พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ

สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองพัฒนานักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองพัฒนานักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะสาธารณสุขศาสตร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

หนวยตรวจสอบภายใน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

หนวยตรวจสอบภายใน

หนวยงานที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเปนการภายในมหาวิทยาลัยหนวยงานที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเปนการภายในมหาวิทยาลัย
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 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๖  มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ กำหนด

องคประกอบและอำนาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ไวดังนี้

 มาตรา ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

 (๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

 (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ

ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 (๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผูดำรงตำแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการสถาบัน

ผูอำนวยการสำนัก ผูอำนวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

 (๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจำของมหาวิทยาลัย และมิใช

ผูดำรงตำแหนงตาม (๓)

 (๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจาก

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒)  (๓)

และ (๔) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถิ่น การศาสนา

ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจำนวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓)  เปนเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี

 ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ทำหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดำรงตำแหนง

นายกสภามหาวิทยาลัย

องคประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

และอำนาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
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 คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔)

และ (๕) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

 มาตรา ๑๗ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓)  (๔) และ (๕)

มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสามป

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตามมาตรา ๑๖ (๓)  (๔)  และ (๕)  พนจากตำแหนงเมื่อ

 (๑)  ตาย

 (๒)  ลาออก

 (๓)  ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น ๆ

 (๔)  ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก

 (๕)  สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ

 (๖)  เปนบุคคลลมละลาย

 (๗)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

 การพนจากตำแหนงตาม (๕) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาท่ีมีอยู

 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓)  (๔)  หรือ  (๕) พนจาก

ตำแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดำเนินการใหผูใดดำรงตำแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตำแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยู

ของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดำรงตำแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดำเนินการใหมีผูดำรงตำแหนงแทนก็ได

ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยูมีอำนาจและปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘ ตอไปได

  ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พนจาก

ตำแหนงตามวาระ แตยังมิไดดำเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม ใหนายก

สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตำแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัย

หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว

 ใหมีการดำเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔)

และ(๕) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตำแหนง

 มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให

มีอำนาจและหนาที่ ดังนี้
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 (๑) กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

 (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย

เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสำหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่องๆ ก็ได

 (๓) กำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัยและติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 (๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

 (๕) พิจารณาการจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน

สำนัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการหรือหนวยงาน

ของสวนราชการดังกลาว

 (๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ

 (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ

 (๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการสำนัก และผูอำนวยการศูนย

หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ

 (๑๐) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

 (๑๒) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดการหารายไดและผลประโยชน

จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

         (๑๓) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย

        (๑๔) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็น

ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
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องคประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

        (๑๕) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการ

เสนอและอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาที่ของ

สภามหาวิทยาลัยได

        (๑๖) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจ

รวมกันกับสถาบันอื่น

        (๑๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ

ลำดับที่

๑ นายกสภามหาวิทยาลัย โปรดเกลาฯ แตงตั้ง ๑

๓

๔

๔

๑๑

๑

โดยตำแหนง

เลือกจากผูดำรงตำแหนงรองอธิการบดี
คณบดี ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการ
สำนัก หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

เลือกจากคณาจารยประจำของมหาวิทยาลัย 
(ซึ่งไมใชผูดำรงตำแหนง ผูบริหาร)

โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย และใหสภามหาวิทยาลัย
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย

อธิการบดีเลือกจากผูดำรงตำแหนง
รองอธิการบดี (ซึ่งไมใชผูดำรงตำแหนง
ในลำดับที่ ๓)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง
ประกอบดวย
 - อธิการบดี
 - ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ
 - ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(กรรมการผูแทนผูบริหาร)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(กรรมการผูแทนคณาจารย)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๒

๓

๔

๕

๖

องคประกอบของกรรมการสภา การดำเนินการ
จำนวน
(คน)



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี๑๔

ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ
นายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ปรีชา  เศรษฐีธร
อุปนายกมหาวิทยาลัย

ศ.จรัญพัฒน  ภูวนันท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ชาคริต  อนันทราวัน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.เดือน  คำดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายศานิตย  นาคสุขศรี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายสุวัฒน  เทพอารักษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายเอกศักด์ิ  คงตระกูล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายสุวัฒน  เทพอารักษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายเอกศักด์ิ  คงตระกูล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย



ผศ.ดร.สุพจน  ทรายแกว
อธิการบดี

นางปทมาวดี จีรังสวัสด์ิ
ประธานกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
ประธาน

สภาคณาจารยและขาราชการ

 รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบดี
กรรมการผูแทนผูบริหาร

ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
กรรมการผูแทนผูบริหาร

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก
กรรมการผูแทนผูบริหาร

ผศ.ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี
กรรมการผูแทนผูบริหาร

รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา
กรรมการผูแทนคณาจารย

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ๑๕

ผศ.ดร.ธนาวุฒิ  วงศอนันต
กรรมการผูแทนคณาจารย

ผศ.ดร.ดรุณศักด์ิ  ตติยะลาภะ
กรรมการผูแทนคณาจารย

 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
 กรรมการผูแทนคณาจารย

รศ.ดร.นฤมล  ธนานันต
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นฤมล  ธนานันต
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี๑๖

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

 พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

 เพื่อใหการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กาวทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง  สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  และสามารถกาวขามปญหา อุปสรรคอันเกิดจากกระแส

ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปจจุบัน สภามหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบาย ในการสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนา

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙  ไว ๔ ดาน  ไดแก ดานการพัฒนาทองถิ่น

ดานการผลิตและพัฒนาครู  ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต  และดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ดังตอไปนี้

นโยบายขอที่ ๑ สรางความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เพื่อสรางเมืองและชุมชน ทองถิ่น ใหเกิด

การพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน 

 ๑.๑  พัฒนาความเปนเลิศโดยเรงพัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทยเชิงพ้ืนท่ีและ เชิงประเด็น

ในดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการและการทองเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสรางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม

 ๑.๒  พัฒนาขอเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยใชฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีแบบ

บูรณาการตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG Economy (B : เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)  C : เศรษฐกิจหมุนเวียน

(Circular Economy) G : เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และการสรางอัตลักษณ เมือง/ชุมชน แหงอนาคต

(Creative City)

 ๑.๓  สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรในการแกปญหา

ความเหลื่อมล้ำ เสริมพลังทางสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนใหสามารถจัดการตนเองได

 ๑.๔  สงเสริมการใชหองปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) เพื่อเปนพื้นที่การเรียนรู ใหกับนักศึกษา อาจารย

และผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ รวมออกแบบ พัฒนาเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงรวมกันในพื้นที่

 ๑.๕  รวมทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

ดานการพัฒนาทองถิ่น 
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 ๑.๖  พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as Marketplace)  โดยสงเสริม

ใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงผูซื้อ (University Demand) พัฒนาตลาด (Market Platform) ทั้งแบบ Onsite และ Online

ดวยการบมเพาะ พัฒนาพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) เพื่อพัฒนาสินคาชุมชน สงเสริมการประกอบการภายใน

และภายนอกรวมกับชุมชนเครือขาย 

 ๑.๗  มุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู ชองทางการกระจายความรู และเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

สรางความรูเชิงปฏิบัติการ พรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมายการดำเนินงานดานการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ หนวยนับ

จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่
และเชิงประเด็นดานการจัดการเรียนรู  ดานการบริการและการทองเที่ยว
การเกษตรและอาหาร การสรางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม

จำนวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำ เสริมสรางพลังทางสังคม
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง

คาเปาหมาย

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙

จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ องคความรูใหมที่เกิดจากความรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐ และเอกชนในการแกไขปญหาของชุมชน

จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง

๑

๒

๓

รอยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติ ที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ดานการ
จัดการเรียนรู ดานการบริการและการทองเที่ยว การเกษตรและอาหาร
การสรางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม ตอผลงานวิจัยทั้งหมด

๕

๔

๓๕ลานบาท

สัญญา/
โครงการ

ผลงาน

ชุมชน

รอยละ

๑๐

๕๐

๔๐

๓

๓๕

๑๒

๖๐

๔๕

๓

๔๐

๑๔

๗๐

๗๐

๔

๔๐

๑๖

๘๐

๕๕

๔

๔๕

๑๘

๙๐

๖๐

๕
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ หนวยนับ
คาเปาหมาย

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็น ดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการและการทองเที่ยว
การเกษตรและอาหาร การสรางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม

๖ ผลงาน ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

จำนวนโครงการวิจัยที่ถูกกำหนดเปนนโยบายสาธารณะ๘ โครงการ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

จำนวนเงินรายไดที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไป
ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

๑๐ ลานบาท ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘

จำนวนเงินรายไดที่เกิดจากการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนขั้ว
ความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาสินคาชุมชน

๑๑ ลานบาท ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐

จำนวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นำไปใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สูการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ 

๑๒ เรื่อง ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖

รอยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารยและผูมีสวนไดสวนเสีย ใชชุมชน
ทองถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนา เพื่อสราง
การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่

๙ รอยละ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการ
และการทองเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสรางเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม ที่มีการถายทอดเทคโนโลยีหรือองคความรูตอหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนหรือการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ
การจดสิทธิบัตร และการจดอนุสิทธิบัตร

๗ ผลงาน ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ๑๙

นโยบายขอที่ ๒ ยกระดับการผลิตและพัฒนาครู รวมพัฒนาครูและโรงเรียนเครือขายคุณภาพสูง 

 ๒.๑  พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพดานการจัดการเรียนรูและสาขาความรูที่ไดรับ

การยอมรับอยางทั่วถึง 

 ๒.๒  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุงเนนสมรรถนะของครูมืออาชีพ การพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรู ปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู และทักษะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลและดานภาษาอังกฤษ 

 ๒.๓  สรางเครือขายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อยกระดับ

มาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การผลิตและการพัฒนาครู

 ๒.๔  สรางแพลตฟอรมและเครือขายความรวมมือการพัฒนาวิชาชีพครูและสรางนวัตกรทางการศึกษา

เพื่อการจัดการเรียนรูที่มีความเปนเลิศ

 ๒.๕  สรางเครือขายความรวมมือ พัฒนาครูตนแบบในสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูของ

โรงเรียนเครือขาย  เพื่อพัฒนาเปนโรงเรียนสาธิตตนแบบประจำพื้นที่  และพัฒนาโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแกว

เพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูและเปนพลเมืองแหงอนาคต

ดานการผลิตและพัฒนาครู



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี๒๐

ตัวชี้วัดความสำเร็จ หนวยนับ
คาเปาหมาย

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙

รอยละของอาจารยครุศาสตรที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือไดรับรางวัล
จากการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ นานาชาติ ดานการจัดการเรียนรู
และการฝกหัดครู

๑ รอยละ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๒๐

รอยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การฝกหัดครู
ตอจำนวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรของอาจารยทั้งหมด

๓ รอยละ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕

จำนวนโรงเรียนเครือขายที่มีแผนและกิจกรรมในการยกระดับ
การจัดการเรียนรูที่มีความเปนเลิศ

๕ โรงเรียน ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐

จำนวนโรงเรียนสาธิตตนแบบประจำพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแกว

๖ โรงเรียน ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐

ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแกว
เพื่อเปนศูนยปฏิบัติการและการวิจัยโรงเรียนในทองถิ่นสูระดับสากล

๗ ระดับ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕

จำนวนผูใชงานแพลตฟอรมเพื่อการจัดการเรียนรู
ที่เปนเลิศ

๔ คน ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐

รอยละของนักศึกษาครูที่สอบผานทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะ
ดานภาษาอังกฤษ 
   - ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (IC๓)
   - ทักษะดานภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับ B๑)

๒ รอยละ

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมายการดำเนินงานดานการผลิตและพัฒนาครู



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ๒๑

นโยบายขอที่ ๓ พัฒนาการศึกษาใหมเพื่อสรางบัณฑิตเปนผูรอบรู มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะ

การเปนผูประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดประโยชนตอสังคม

 ๓.๑  สรางความรวมมือทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ

ระหวางศาสตรดานวิทยาศาสตรและดานสังคมศาสตร พัฒนาหลักสูตรการเรียนควบ ๒ ปริญญา พัฒนาพื้นที่นวัตกรรม

(Innovation Sandbox) และสนับสนุนการเรียนรูแบบสะสมหนวยกิต การออกแบบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง

 ๓.๒  สรางความรวมมือกับเครือขายท้ังภายในหรือภายนอกในการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short  Course) การสรางทักษะใหม (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill)  

 ๓.๓  สรางความรวมมือกับเครือขายทั้งภายในหรือภายนอก  ยกระดับการเรียนรูตามปรัชญาการจัดการเรียนรู

เชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy) ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ ABCD (A: Active Learning,

B: Blended Learning, C: Collaborative Learning,  D: Design Thinking ) 

 ๓.๔  พัฒนาเครือขายพันธมิตร หนวยงานภาครัฐ  หนวยงานเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ และตางประเทศ

เพื่อรวมจัดการศึกษา จัดการศึกษาเฉพาะกลุม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสูมาตรฐานระดับสากล 

 ๓.๕  สรางความรวมมือ พัฒนาพื้นที่นวัตกรรม เพื่อบมเพาะความเปนผูประกอบการ จิตอาสา และสราง

วิศวกรสังคม ที่ตอบโจทยการพัฒนาชุมชน สถานประกอบการ  

 ๓.๖  พัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายศิษยเกา เครือขายผูทรงคุณวุฒิ โดยการตอยอด

องคความรูและสืบสานภูมิปญญาสูนักศึกษา คณาจารย และประชาชนในทองถิ่น

ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี๒๒

ตัวชี้วัดความสำเร็จ หนวยนับ
คาเปาหมาย

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙

จำนวนนักศึกษาคงอยูทุกระดับการศึกษา 
   - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
   - นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
   - นักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหนวยกิต

๑
คน
คน
คน

๙,๐๐๐
๒๐๐
๑๐๐

๙,๕๐๐
๓๐๐
๑๕๐

๑๐,๐๐๐
๔๐๐
๒๐๐

๑๐,๐๐๐
๕๐๐
๒๕๐

๑๐,๐๐๐
๖๐๐
๓๐๐

จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาการสงเสริมพื้นที่นวัตกรรม
(Innovation Sandbox) 

๓ หลักสูตร ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐

จำนวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล หรือการเผยแพร
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

๕ ผลงาน ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐ ๑๖๐

จำนวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาที่ไดรับการอางอิง
หรือใชประโยชนเชิงพาณิชย

๖ ผลงาน ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐

จำนวนผลงานเชิงประจักษ ผลงานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษา
ที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ กพอ. กำหนด

๗ ผลงาน ๒๕๐ ๒๗๐ ๒๙๐ ๓๑๐ ๓๓๐

จำนวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล ภายใตขอตกลง
(MOU) รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ
หรือมหาวิทยาลัยตางประเทศ  

๘ กิจกรรม ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘

จำนวนวิศวกรสังคม ผูประกอบการใหมฝกหัด (Startup) 
ที่เกิดจากการบมเพาะของมหาวิทยาลัย

๙ คน ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๕๐ ๔๐๐

รอยละของรายไดการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) สรางทักษะใหม (Reskill)
และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ตอรายไดจากการจัดการศึกษา 

๔ รอยละ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐

จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการระหวางศาสตรดานวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร

๒ หลักสูตร ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมายการดำเนินงานดานยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ๒๓

ตัวชี้วัดความสำเร็จ หนวยนับ
คาเปาหมาย

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙

จำนวนชุมชนที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกตใช  องคความรูในการ
ปฏิบัติงานจริงแกไขปญหาและการพัฒนาชุมชนในมิติดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม

๑๐ ชุมชน ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘

รอยละของอาจารยประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก๑๒ รอยละ ๔๒ ๔๔ ๔๖ ๔๘ ๕๐

อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ
ภายใน ๑ ป 
ระดับปริญญาตรี 
   - สาขาดานสังคมศาสตร
   - สาขาดานวิทยาศาสตร 
  - สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ระดับบัณฑิตศึกษา
  - สาขาดานสังคมศาสตร
  - สาขาดานวิทยาศาสตร 

๑๔

รอยละ
รอยละ

๘๐
๗๐

๘๕
๗๕

๙๐
๘๐

๙๕
๘๕

๙๕
๙๐

รอยละ
รอยละ
รอยละ

๖๕
๗๐
๙๐

๗๐
๗๕
๙๕

๗๕
๘๐
๙๕

๘๐
๘๕
๙๕

๘๕
๙๐
๙๕

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ

๑๕ คาเฉลี่ย มากกวา

๔.๐๐
มากกวา

๔.๐๐
มากกวา

๔.๐๐
มากกวา

๔.๐๐
มากกวา

๔.๐๐

รอยละของอาจารยประจำสถาบันที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ๑๓ รอยละ ๔๒ ๔๔ ๔๖ ๔๘ ๕๐

รอยละของหลักสูตรที่มีศิษยเกาจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ
รวมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(Alumni & Senior Citizen Engagement index) 

๑๑ รอยละ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี๒๔

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

นโยบายขอที่ ๔ สรางระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน

สรางนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ๔.๑  พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University) เพื่อรับการจัดอันดับระดับสากล 

 ๔.๒  พัฒนาสถานที่ อุปกรณที่ทันสมัย การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตที่ดี มีฐานขอมูล ระบบงาน ที่เหมาะสม

กับการสงเสริมการเรียนรู การใหบริการ การบริหารจัดการ เพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

 ๔.๓  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาผูประกอบการ (Entrepreneurial University)

โดยการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการทักษะการเปนผูประกอบการกับหลักสูตรการเรียนการสอน จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม

(Innovation Space) เพื่อการเรียนรูนวัตกรรมของชุมชน จัดใหมีกองทุนเริ่มตนการเปนผูประกอบการ (Pre Seed Fund)

เพื่อรวมทุนในผลงาน หรือนวัตกรรมของนักศึกษาที่มีโอกาสตอยอดเชิงพาณิชย 

 ๔.๔  พัฒนามหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม (Innovative University) สรางความพรอมดานระบบนิเวศเชิงนวัตกรรม

ความรู ความสามารถ สมรรถนะ การบริหารที่เนนการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหกับอาจารย บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย

 ๔.๕  พัฒนามหาวิทยาลัยท่ีมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance University)

มุงเนนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๔ ดาน คือ ๑) การบริหารการศึกษาที่สอดคลองและตอบสนองตอนโยบาย

และความตองการของระบบการศึกษาไทย (Relevance) ๒) กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ไดประสิทธิผล

(Effectiveness) ๓) มีการทำงานที่โปรงใส (Transparency) และมีเหตุผล (Reasonableness) ๔) มีผูรับผิดชอบผลการบริหาร

 (Accountability) โดยใชกลไกลของสภามหาวิทยาลัยในการเสริมพลังการบริหารจัดการ

 ๔.๖  พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เปนเลิศ (Excellence University) โดยนำเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใชเปนแนวทาง

ท่ีจะบูรณาการในการจัดการผลการดำเนินการท่ีมุงผลลัพธและการปรับปรุงผลการดำเนินงานท่ีมุงสูความเปนเลิศโดยสอดแทรก

หลักการของการบริหารจัดการที่อยูบนระบบคานิยมที่สรางความยั่งยืนใหกับองคกรและความสมดุลของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

 ๔.๗  พัฒนามหาวิทยาลัยแหงความสุข (Happy University) โดยเสริมสรางบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย

สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรักความผูกพันตอองคกร มีความสุข ทำงานอยางมีคุณภาพ สงผลตอ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรและมหาวิทยาลัย



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ๒๕

ตัวชี้วัดความสำเร็จ หนวยนับ
คาเปาหมาย

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว๑ อันดับ ๓๕๐ ๓๒๕ ๓๐๐ ๒๕๐ ๒๐๐

ความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ตผานเครือขาย Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่
ในมหาวิทยาลัย

๓ Gbps ๒ ๒ ๓ ๓ ๓

ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งกองทุนเริ่มตนผูประกอบการ
(Pre Seed Fund) 

๕ ระดับ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕

จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการ
ที่นำมาใชในการเพิ่มความสามารถใหกับอาจารย บุคลากร
และผูมีสวนไดสวนเสีย

๖ ชิ้นงาน ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

๗ คะแนน ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔

ผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ
ที่เปนเลิศ (EdPEx)

๘ คะแนน ๒๗๐ ๒๙๐ ๓๑๐ ๓๓๐ ๓๕๐

รอยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ไมต่ำกวา ๒๐๐ คะแนน

๙ รอยละ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

คาเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัย๑๐ คาเฉลี่ย มากกวา

๔.๐๐
มากกวา

๔.๐๐
มากกวา

๔.๐๐
มากกวา

๔.๐๐
มากกวา

๔.๐๐

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกมิติที่มีตอมหาวิทยาลัย๑๑ คาเฉลี่ย มากกวา

๔.๐๐
มากกวา

๔.๐๐
มากกวา

๔.๐๐
มากกวา

๔.๐๐
มากกวา

๔.๐๐

รอยละของโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ / วิทยาลัย ที่มีการ
ดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Space)

๔ รอยละ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

จำนวนระบบงานการบริการ การบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

๒ ระบบ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมายการดำเนินงานดานพัฒนาระบบบริหารจัดการ



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี๒๖

การเสริมพลังขับเคลื่อนนโยบายสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ

การเสริมพลังขับเคลื่อนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

สภามหาวิทยาลัย

นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติงบประมาณ/
แผน กลยุทธ/แผนปฏิบัติการ

ติดตาม/ประเมินผลการ
ดำเนินงาน/ปรับปรุง
กฎหมาย/กฎระเบียบ

ใหขอเสนอแนะ แนวทาง
วิธีการแกไขปญหาแนวทาง
การพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการของ
คณะ วิทยาลัย หรือหนวยงาน

มหาวิทยาลัย

การขับเคลื่อนการดำเนินการ

- การปฏิบัติตามนโยบายสภา/ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

  ของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย หนวยงาน

- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

  แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยลัย คณะ วิทยาลัย

  หนวยงาน

คณะ/วิทยาลัย/
หนวยงาน

 สภามหาวิทยาลัยเปนโครงสรางกลไกการบริหารมหาวิทยาลัยที่สำคัญยิ่ง เนื่องดวยเปนองคกรกำหนดนโยบาย

ทิศทางการบริหารจัดการสูงสุดของมหาวิทยาลัย  ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

จังหวัดปทุมธานี  สภามหาวิทยาลัยไดกำหนดนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมาโดยตอเนื่อง  นโยบายสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ชวงป ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ นี้ เปนกรอบนโยบาย

ชวงที่ ๓  ในการนี้เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน  สภามหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดกรอบแนวทาง

การเสริมพลังขับเคลื่อนนโยบายสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ ดังตอไปนี้

ภาพที่ ๑ การเสริมพลังขับเคลื่อนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ๒๗

 จากภาพที่ ๑ แสดงใหเห็นวา  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

จังหวัดปทุมธานี ไดมีการกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ เพื่อใชประกอบการกำกับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และผลลัพธของการ

จัดการศึกษา โดยกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมายการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ขอ และมีการ

ถายทอดนโยบายสภามหาวิทยาลัยใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปกำหนดเปนแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ มหาวิทยาลัย

ดำเนินการกล่ันกรองแผนงานโครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ ใหเปนไปตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

โดยแสดงความเชื่อมโยงระหวางนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ โดยระบุใหชัดเจนอยูใน

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ รายละเอียดในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่ใชปฏิบัติงาน  งบประมาณรายรับ – รายจาย  งบลงทุน

งบจัดหารายได  เสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

 มหาวิทยาลัยถายทอดเปาหมายการดำเนินงานใหกับคณะ วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและ

ไดตกลงความรับผิดชอบเปาหมายในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมายรวมกันตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของ

มหาวิทยาลัย  เม่ือหนวยงานไดรับมอบหมายคาเปาหมายการดำเนินการแลว ตองจัดทำแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ของคณะ วิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และนำเสนอแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติกาตอคณะกรรม

การบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และดำเนินการตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ไดใหบุคลากรในสังกัด รวมกันกำหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค เปาหมาย โครงการ กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ระบุผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินการ และถายทอดเปาหมายระดับหนวยงานลงสูบุคคล

ตามที่ไดตกลงรวมกันไว

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ อยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหทราบความกาวหนา

ในการดำเนินงาน ไดมีการติดตามความกาวหนาทุกไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม –

มีนาคม) ไตรมาสท่ี ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน) และ ไตรมาสท่ี ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) วิธีการติดตามการดำเนินงาน

โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของนโยบายสภามหาวิทยาลัยและจัดทำรายงานเสนอตอ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและนำเสนอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี๒๘

ภาพที่ ๒  กระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

การเสริมพลังขับเคลื่อนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

๑. นโยบายสภามหาวิทยาลัย

๓. การควบคุมและประเมินผล

๒. การนำนโยบายสภามหาวิทยาลัย
สูการปฏิบัติ

๖. รายงานผล ปรับปรุงและพัฒนา

๔. ติดตามและประเมินผล

๕. การวิเคราะห ประเมินผล

 สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหมหาวิทยาลัยนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยและตัวชี้วัด

การดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินการเปนวาระเพ่ือพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณาผลการดำเนินงาน

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาใหมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยจัดใหมีการรายงาน

ผลการดำเนินงานทุกรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม – มีนาคม) และ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน – กันยายน) โดยในรอบ ๖ เดือน

รายงานทุกเดือนเมษายน และ รอบ ๑๒ เดือนรายงานทุกเดือนตุลาคมของทุกป

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจากการติดตามประเมินผล

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  หากพิจารณาแลวเห็นวา การดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยยังมีขอจำกัดในดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่มีความลาสมัย และไมสอดคลองกับการดำเนินงาน

ในสภาวการณปจจุบัน  สภามหาวิทยาลัยไดกำหนดใหมหาวิทยาลัยนำเสนอสิ่งที่ควรพัฒนา ปรับปรุงแกไขขอกฎหมาย

ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อทำใหการดำเนินการเปนไปตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป

รับทราบและใหขอเสนอแนะ ในกรณีที่พบปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไข ปรับปรุง

การดำเนินงานใหสำเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย

สภามหาวิทยาลัย ดังภาพที่ ๒
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นิยามศัพท/คำอธิบายตัวชี้วัด

ดานการพัฒนาทองถิ่น 

 นโยบายขอที่ ๑ สรางความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เพื่อสรางเมืองและชุมชน ทองถิ่น
ใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน
 
 ตัวชี้วัดที่ ๔ จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
 ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  หมายถึง ชุมชนที่มหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริม พัฒนาชุมชน เปนไปตาม
หลักเกณฑ โดยการประเมินศักยภาพตำบล ดังนี้
   ๑.  องคกรชุมชน ตำบล มีสมรรถนะในการจัดการสูง  มีแผนพัฒนาชุมชน พัฒนาตำบล อยางบูรณาการ (อปท.ทองถิ่น
กลุมสังคม องคกรชุมชน หนวยงานรัฐ เอกชน) 
   ๒.  การจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม (ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน งบประมาณ และรายไดอื่น ๆ) ความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
   ๓.  ความสามารถวิเคราะหรายรับ - รายจาย ปรับตัวใหเศรษฐกิจเปนบวก สถาบันการเงินของชุมชน จัดการโดย
ชุมชน เพื่อชุมชน 
   ๔.  สัมมาชีพเต็มพื้นที่ ไมเบียดเบียนตนเอง ผูอื่น สิ่งแวดลอม 
   ๕.  เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรที่มุงไปสูเศรษฐกิจพอเพียง และอาหารปลอดภัย 
   ๖.  มีสระน้ำประจำครอบครัว มีน้ำใช ปองกันน้ำทวม 
   ๗.  การจัดการวิสาหกิจ การแปรรูป อุตสาหกรรมชุมชน ทองเที่ยวชุมชน 
   ๘.  การฝกอบรมดานสังคม 
   ๙.  การจัดโครงสรางพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดลอม พลังงาน 
 ๑๐.  ตำบลปลอดภัย ไมมีการฆา/ขมขืน/การจี้ปลน  ปองกันอุบัติเหตุทั้งทางบกทางน้ำ ปองกันหนวยกูภัยที่มี
        ความเชี่ยวชาญ
 ๑๑.  การพัฒนาคุณภาพ กลุมเปราะบางอยางทั่วถึง (เด็ก เยาวชน ผูสูงวัย คนพิการ เด็กกำพรา)
 ๑๒.  ระบบสุขภาพตำบล คุณภาพสูงและประสิทธิภาพ ทุกคนคือญาติ
 ๑๓.  ศูนยเรียนรูตำบล หองสมุด พิพิธภัณฑ ศูนยศิลปะ ศูนยกีฬา ศูนยเรียนรูพิเศษ 
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 ๑๔.  ระบบความยุติธรรมชุมชน ความยุติธรรมแบบมีสวนรวม ไกลเกลี่ย  

 ๑๕.  ระบบสื่อสารชุมชน สื่อดิจิทัล ถูกตอง ครบถวน ทั่วถึง ทันเวลา 

 ๑๖.  ตำบลทำความดี ถูกตอง ดีงาม การชวยเหลือผูอื่น อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรม

 ตัวชี้วัดที่ ๕ รอยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทยการพัฒนา

เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการและการทองเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสรางเสริมสุขภาพ

และสิ่งแวดลอม ตอผลงานวิจัยทั้งหมด 

 ตัวชี้วัดที่ ๙  รอยละของรายวิชาที่นักศึกษา  อาจารยและผูมีสวนไดสวนเสียใชชุมชน ทองถิ่น สถานประกอบการ

ในการออกแบบพัฒนาเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่

 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ จำนวนเงินรายไดที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

 เศรษฐกิจสรางสรรค  หมายถึง  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใชองคความรู  การศึกษา  การสรางสรรคงาน

และการใชทรัพยสินทางปญญาท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม เพ่ือผลิตสินคา

หรือบริการที่สรางมูลคาทางสังคมที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได

เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมิน

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ

ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด
X   ๑๐๐

จำนวนรายวิชาที่นักศึกษา อาจารยและผูมีสวนไดสวนเสียใชชุมชนทองถิ่น 

สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาสรางการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่

จำนวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในปการศึกษานั้น 
X   ๑๐๐
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 นโยบายขอที่ ๒ ยกระดับการผลิตและพัฒนาครู รวมพัฒนาครูและโรงเรียนเครือขายคุณภาพสูง 

  ตัวชี้วัดที่ ๑  รอยละของอาจารยครุศาสตรที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือไดรับรางวัลจากการประชุมวิชาการ

ในระดับชาติหรือ นานาชาติ ดานการจัดการเรียนรูและการฝกหัดครู

 ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละของนักศึกษาครูที่สอบผานทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะดานภาษาอังกฤษ 

 ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล  หมายถึง  ความสามารถดานคอมพิวเตอร โดยมีเน้ือหา เก่ียวกับความรูท่ัวไป การใช

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเอกสาร การคำนวณ การนำเสนอ และอินเทอรเน็ต 

 Digital Literacy Certification (IC๓)  หมายถึง เครื่องมือที่ตอบโจทยการสรางมาตรฐานทางดานไอที สำหรับ

พลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองคความรูดานเทคโนโลยี และมีมาตรฐานที่สามารถตอบสนองกับความหลากหลาย

 ประกอบดวย ดานฮารดแวร ซอฟตแวร ดานโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และดานเครือขาย กับอินเทอรเน็ตพื้นฐาน

เกณฑการประเมิน

ดานการผลิตและพัฒนาครู

จำนวนอาจารยครุศาสตรที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือไดรับรางวัลจากการประชุม

วิชาการในระดับชาติหรือ นานาชาติ ดานการจัดการเรียนรูและการฝกหัดครู

จำนวนอาจารยครุศาสตรทั้งหมด
X   ๑๐๐

เกณฑการประเมิน

จำนวนนักศึกษาครูที่สอบผานทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

จำนวนนักศึกษาครูที่เขารับการทดสอบ
X   ๑๐๐
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 ทักษะดานภาษาอังกฤษ  หมายถึง การประเมินตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล

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

 กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล (The Common European Framework of

Reference for Languages : CEFR)  หมายถึง กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุม

สหภาพยุโรป  ไดแบงความสามารถทางภาษาอังกฤษเปน ๖ ระดับ ดังตอไปนี้

 Proficient User :

 C๑ (Mastery) : ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาว ๆ ที่ซับซอนในหัวขอที่หลากหลาย และเขาใจความแฝงได

สามารถแสดงความคิดเห็น ความรูสึกของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตองหยุดคิดหาคำศัพท สามารถใชภาษาดานสังคม

การทำงาน หรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนขอความที่ซับซอนไดอยางชัดเจนและถูกตอง

ตามโครงสรางไวยากรณ พรอมทั้งสามารถใชคำเชื่อมประโยคไดอยางถูกตอง

 C๒ EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียง

เจาของภาษา สามารถใชภาษามาตรฐานไดอยางสละสลวย ถูกตองตามจุดประสงคที่จะสื่อสารไดดี สามารถอาน บทความ

ที่เปนภาษาตนฉบับ(โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวรรณกรรม) ไดเขาใจ สามารถและเลือกใชภาษาสำหรับพูดและเขียนไดอยาง

เหมาะสม

 Independent User :

 B๒ (Vantage) : ผูเรียนสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษา พูดและเขียนไดแทบทุกเรื่อง

อยางถูกตองและคลองแคลวขึ้น รวมทั้งอานและทำความเขาใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได

 B๑ (Threshold) : ผูเรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสำคัญของขอความทั่วๆ ไปไดเมื่อเปนหัวขอที่คุนเคย

หรือสนใจ เชน การทำงาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทาง

ในประเทศที่ใชภาษาไดสามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ ความฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ได

 Basic User :

 A๒ (Waystage) : ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง เชน ขอมูลเกี่ยวกับ

ครอบครัว การจับจายใชสอย สถานที่ ภูมิศาสตร การทำงาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไป

และการใชชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความฝน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดลอม และสิ่งอื่นๆ ที่จำเปนตองใช
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 A๑ (Breakthrough) : ผูเรียนสามารถเขาใจประโยคงาย ๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตนเอง และผูอื่นได

สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได เชน เขาอยูที่ไหน รูจักใครบาง  มีอะไรบาง และตอบคำถามเหลานี้ได ทั้งยังสามารถ

เขาใจบทสนทนาเมื่อคูสนทนาพูดชาและชัดเจน 

 ทั้งนี้สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนภาษาสากล (The Commo

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ ตามระดับ

การศึกษาไดดังนี้

เกณฑการประเมิน

จำนวนนักศึกษาครูที่สอบผานทักษะดานภาษาอังกฤษ

จำนวนนักศึกษาครูที่เขารับการสอบ
X   ๑๐๐

CEFR Level

A1

A2

B1

B2

C1

C2

0 - 110

110 - 250

0 - 310

310 - 343

347 - 393

397 - 433

437 - 473

477 - 510

513 - 547

550 - 587

590 - 677

Top Score

677

0 - 30

33 - 60

63 - 90

93 - 120

123 - 150

153 - 180

183 - 210

213 - 240

243 - 300

Top Score

300

0 - 8

9 - 18

19 - 29

30 - 40

41 - 52

53 - 64

65 - 78

79 - 95

96 - 120

Top Score

120

0 - 1

1 - 1.5

2 - 2.5

3 - 3.5

4

4.5 - 5

5.5 - 6

6.5 - 7

7.5 - 9

Top Score

9

ก / a

ก / a

ก / a

ก / a

ก / a

ประมาณ 60

ประมาณ 75

ประมาณ 90

ประมาณ 120

Top Score

120

255 - 400

405 - 600

605 - 780

785 - 990

Top Score

990

TOEIC
TOEFL
Paper

TOEFL
CBT

TOEFL
IBT IELTS CU-TEP



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี๓๔

 ตัวชี้วัดที่ ๓ รอยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ

หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ฝกหัดครู ตอจำนวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพรของอาจารยทั้งหมด 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแกวเพื่อเปนศูนยปฏิบัติการและ

การวิจัยโรงเรียนในทองถิ่นสูระดับสากล

 เกณฑการประเมิน 

 ๑.  มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มีการ

จัดทำแผนการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 ๒.  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนการจัดตั้งที่กำหนดไดไมต่ำกวารอยละ ๕๐ ของแผนงาน และรายงาน

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 ๓.  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนการจัดตั้งที่กำหนดไดไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของแผนงาน และรายงาน

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 ๔.  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนการจัดตั้งที่กำหนดไดครบถวน รอยละ ๑๐๐ ของแผนงาน และรายงาน

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 ๕.  มีโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแกวเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูและเปนพลเมือง

แหงอนาคต และมีนักเรียนเขาศึกษาเปนไปตามแผนที่กำหนดและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

เกณฑการประเมิน

จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ

หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ฝกหัดครู

จำนวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรของอาจารยทั้งหมด 
X   ๑๐๐



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ๓๕

เกณฑการประเมิน

จำนวนรายไดการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น

(Short Course) สรางทักษะใหม (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill)

จำนวนรายไดจากการจัดการศึกษาทั้งหมด
X   ๑๐๐

เกณฑการประเมิน

จำนวนหลักสูตรที่มีศิษยเกาจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิที่รวม

พัฒนางาน กิจกรรม ของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
X   ๑๐๐

ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต

 นโยบายขอที่ ๓ พัฒนาการศึกษาใหมเพื่อสรางบัณฑิตเปนผูรอบรู มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ

มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดประโยชนตอสังคม

 ตัวชี้วัดที่ ๔ รอยละของรายไดการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น

(Short Course) สรางทักษะใหม (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ตอรายไดจากการจัดการศึกษา

 ตัวชี้วัดที่ ๘ จำนวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากลภายใตขอตกลง (MOU) รวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 สัญญาที่เกิดขึ้นใหมจากกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล หมายถึง สัญญาที่เกิดจากกิจกรรม

ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากลไดและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย การจัดการศึกษา

รวมกันในลักษณะ Dual Degree หรือการจัดหลักสูตรระยะสั้นรวมกัน เปนตน 

    ตัวชี้วัดที่ ๑๑ รอยละของหลักสูตรที่มีศิษยเกาจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิที่รวมพัฒนางาน

กิจกรรม ของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior Citizen Engagement index) 



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี๓๖

 ตัวชี้วัดที่ ๑๒ รอยละของอาจารยประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เกณฑการประเมิน

จำนวนอาจารยประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จำนวนอาจารยประจำสถาบันทั้งหมด 
X   ๑๐๐

 ตัวชี้วัดที่ ๑๓  รอยละของอาจารยประจำสถาบันที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ

เกณฑการประเมิน

จำนวนอาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

จำนวนอาจารยประจำสถาบันทั้งหมด
X   ๑๐๐

 ตัวชี้วัดที่ ๑๔ อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ ภายใน ๑ ป

เกณฑการประเมิน

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/

ศึกษาตอ ภายใน ๑ ป ระดับปริญญาตรีสาขาดานสังคมศาสตร

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
X   ๑๐๐

ระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตร



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ๓๗

ระดับปริญญาตรี สาขาดานวิทยาศาสตร 

เกณฑการประเมิน

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/

ศึกษาตอ ภายใน ๑ ป ระดับปริญญาตรีสาขาดานวิทยาศาสตร

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
X   ๑๐๐

ระดับปริญญาตรี สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

เกณฑการประเมิน

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/

ศึกษาตอ ภายใน ๑ ป ระดับปริญญาตรีสาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
X   ๑๐๐

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานสังคมศาสตร

เกณฑการประเมิน

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/

ศึกษาตอ ภายใน ๑ ป ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานสังคมศาสตร

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
X   ๑๐๐



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี๓๘

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานวิทยาศาสตร

เกณฑการประเมิน

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/

ศึกษาตอ ภายใน ๑ ป ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานวิทยาศาสตร

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
X   ๑๐๐

เกณฑการประเมิน

จำนวนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัย ที่มีการดำเนินการสำเร็จ

ตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Space )

จำนวนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัย

ตามแผนที่กำหนด

X   ๑๐๐

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 ทั้งนี้จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

 นโยบายขอที่ ๔ สรางระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู วิจัย เสริมประสิทธิภาพ

การทำงาน สรางนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ตัวชี้วัดที่ ๔ รอยละของโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดำเนินการสำเร็จตาม

แผนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Space ) 



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ๓๕

 ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งกองทุนเริ่มตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund)

 เกณฑการประเมิน

 ๑.  มีการวิเคราะหความพรอม วางแผน แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดตั้งกองทุนเริ่มตนผูประกอบการ

(Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 ๒.  มีการจัดทำระเบียบ ขอบังคับ กองทุนเริ่มตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอใหคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 ๓.  มีการดำเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) รอยละ ๕๐

 ๔.  มีการดำเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) รอยละ ๘๐ 

 ๕.  มีการจัดสรรเงินทุนเพื่อรวมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อยางนอย ๑ ราย 

 ตัวชี้วัดที่ ๙   รอยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการ

ที่เปนเลิศ (EdPEx) ไมต่ำกวา ๒๐๐ คะแนน 

เกณฑการประเมิน

จำนวนคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ไมต่ำกวา ๒๐๐ คะแนน

จำนวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด
X   ๑๐๐





       พิจารณาการจัดทำนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙  เม่ือวันท่ี  ๔ - ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔
ณ  หองประชุมราชนครินทร  ชั้น  ๕  อาคาร  ๑๐๐  ป
สมเด็จพระศรีนครินทร

การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย




