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ค าน า 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับนี้ เป็นแผนที่ได้จัดท าข้ึนตาม

นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 – 2561  แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 -2564 และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมโลกอย่างมีพลวัตร  ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพล
กระแสโลกาภิวัตน์ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบ วิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการศึกษา ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศด้านโครงสร้างประชากร การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคีทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
บุคลากร ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนส าหรบัการปฏิบัติราชการ ในระยะ 
1 ป ีในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรปูธรรมได้น้ัน จ าเป็นต้องอาศัยพลังและการมีสว่นร่วมของ
ทุกหน่วยงานร่วมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป  

อย่างไรก็ตามการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ 9/2559 ในวันพฤหัสบดีที่  
8 กันยายน พ.ศ. 2559   คณะท างานขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เสียสละเวลาให้ความรู้และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และหวังว่าประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการฯ   
จะเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ต่อไป  
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บทท่ี 1  
ความเป็นมา  

 
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559-2561 
  สืบเนื่องจากปัจจบุันสังคมโลกรวมทั้งสังคมไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคดิจิตอลและระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ท าให้ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ  นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่าประเทศไทย 4.0 นโยบายประชารัฐและการปฏิรูปการศึกษาให้เป็น
การศึกษา 4.0 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และ
ก าหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยทีต่อบสนองต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารใช้เป็น
เป้าหมายและแนวทางในการบริหารการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในการก ากับติดตามผลการประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้มีสาระส าคัญของนโยบายสภามหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 ดังนี ้
  

นโยบายข้อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยสรรหา สนับสนุนให้คณาจารย์มี
คุณวุฒิ ผลงานและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผลิตผลงานที่โดดเด่นได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติและ
นานาชาติและมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติเพิ่มอย่างน้อย 5 หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560 
  

นโยบายข้อท่ี 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท่ียอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย
บูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เร่งฝึก
บัณฑิตให้มีความสามารถมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินและสังคมตามอัตลักษณ์อย่างชัดเจน ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่บูรณาการ
ศาสตร์แบบสหสาขาและตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศชาติและทอ้งถ่ินเพื่อสนับสนุนการพฒันาประชารัฐ เร่งสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถ่ิน ร่วมกัน มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนอุดมปัญญาเป็นแหล่งเรียนรู้และเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ปญัญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
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นโยบายข้อท่ี 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นท่ียอมรับ ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ินและพร้อม
ท างานในบริบทของประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning Philosophy) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดด้านคุณธรรมและความ
รับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรอืสรา้งการเปลีย่นแปลงและมีการคัดเลือกยกย่องส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ 
(Talent) สร้างและน าเสนอผลงานที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

 
 นโยบายข้อท่ี 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ที่มีจ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย 12,000 คน โดยจัดให้มีการก าหนดกลยุทธ์ชัดเจน  
น าไปปฏิบัติได้จริงในด้านการรับนักศึกษาการลงทุนด้านอาคารสถานที่  ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ความต้องการด้านอัตราก าลังและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และการบริหารการเงิน 
 
 นโยบายข้อท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างธรรมาภิบาล โดยเสริมสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ให้มหาวิทยาลัยมี   
พลวัตรในการพัฒนาเรียนรู้เติบโตอย่างตอ่เนื่องด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพ เสริมสร้างขีดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ  
สร้างความเป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ สภาพการท างานที่ดี การมีสุนทรียะ และเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์   
บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมน าแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตและ
เตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
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1. ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(พลเอกดาวพงษ ์รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 

กรอบแผนอดุมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวทิยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนปฏบิตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
ด้านการศึกษา 
ข้อ 4.1 จัดให้มีการ        
ปฎิรูปการศึกษาแห่ง    
การเรียนรู้โดยให้
ความส าคัญทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกันเพ่ือ
สร้างคุณภาพของคนไทย
ให้สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตโดยมีความใฝ่รู้
และทักษะที่เหมาะสมเป็น
คนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้โดยเน้น
การเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนที่ลดความ
เหลื่อมล้ าและพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งใน
ด้านเกษตร อุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา  
1.ปรับเปลี่ยนค่านิยม     
คนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่           
พึงประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพ        
ให้มีทักษะความรู้และ
ความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
แผนงานโครงการ  
1. แผนงานการลงทุน
พัฒนาเพ่ิมศักยภาพ
ปฐมวัย 
4. แผนการยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมแรงงานเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 
 

นโยบายทั่วไป  
ข้อ 7 ประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน   
ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินการจัดการศึกษา  
ให้ครบวงจร เช่น ร่วม
ก าหนดหลักสูตร        
การเรียนการสอนให้
นักเรียนนักศึกษาเข้า
ท างานระหว่างก าลังศึกษา
และการรับเข้าท างานเม่ือ
ส าเร็จการศึกษา 
 
นโยบายเฉพาะดา้น     
การอุดมศกึษา 
1.ก าหนดบทบาทการผลิต
นักศึกษาให้ชัดเจนตาม     
ความถนัดและความ    
เป็นเลิศของแต่ละสถาบัน
เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
 
 
 
 
 
 

นโยบายขอ้ 2        
การปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐาน เพ่ือปรับ
เกณฑ์มาตรฐานทั้ง
หลักสูตร อาจารย์ 
บัณฑิตและนักศึกษา      
ให้มีความหลากหลาย 
ครอบคลุมทั้งสาย
วิชาการ สายวิชาชีพ
และปฏิบัติการเพ่ือผลิต
นักวิจัย/นักวิชาการ 
(Academic)             
นักวิชาชีพชั้นสูง 
(Professional) และ     
นักเทคนิค/นักปฏิบัติ 
(Technical/Practice)    
ให้สอดคล้องกับ       
ความต้องการของ
ประเทศรวมทั้งสามารถ
แข่งขันได้ในอาเซียน 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นทศิทาง 9 ข้อ 
1.รอยต่อการศึกษา  
ระดับอ่ืน 
7.เครือข่ายอุดมศึกษา 
8.การพัฒนาใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
9.โครงสร้างพ้ืนฐาน   
การเรียนรู ้

นโยบายขอ้ 1 
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการ          
จัดการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
นโยบายขอ้ 3 
พัฒนาและผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถ           
มีอัตลักษณ์เด่นชัด
เป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 1 การ
พัฒนาการเรียน      
การสอนและคุณภาพ
บัณฑิต 
กลยุทธ์ 
1.1.พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวน     
การจัดการเรียนรู้       
เชิงผลิตภาพ     
(Productive learning) 
ที่ได้มาตรฐานสากล 
1.2. พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ     
(Productive learning) 
1.3. เตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้า
เรียนพัฒนานักศึกษาให้
มีสมรรถนะดา้นวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะเห็น
คุณค่าของวิถีชีวติแบบ
พอเพียงและสามารถ
สื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 1 การ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต 
กลยุทธ์ 
1.1.พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวน     
การจัดการเรียนรู้       
เชิงผลิตภาพ     
(Productive learning) 
ที่ได้มาตรฐานสากล 
1.2. พัฒนาสมรรถนะ          
การจัดการเรียนรู้      
เชิงผลิตภาพ     
(Productive 
learning) 
1.3. เตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้า
เรียนพัฒนานักศึกษา            
ให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ มีจิตสาธารณะ
เห็นคุณค่าของวิถีชีวิต
แบบพอเพียงและ
สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได้ 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(พลเอกดาวพงษ ์รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 

กรอบแผนอดุมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวทิยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนปฏบิตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
ข้อ 4.4 พัฒนาคน       
ทุกช่วงวัยโดยส่งเสริม        
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพ่ือให้สามารถมีความรู้ 
และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้ม
การจ้างงานในอนาคตปรับ
กระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม โดยบูรณาการ
ความรู้และคุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อ   
การพัฒนาผู้เรียนทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่
เรียนรู ้การแก้ปัญหา   
การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน          
การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดี     
โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งใน
และนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรม 
แนวทางการพัฒนา  
2. การกระจาย          
การให้บริการภาครัฐทั้ง
ด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
แผนงานโครงการ 
3. โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณดา้นการศึกษา
แบบมุ่งเน้นสัมฤทธิ ์ 
 

จดุเนน้ของนโยบาย เช่น     
การแปลงกระแส        
พระราชด ารสัของ
พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัต ิการปฏิรูป
การศกึษา การลดความ
เหลื่อมล้ า ทางการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน
ทวิภาคีรว่มกับสถาน
ประกอบการการผลิต
การศกึษาตามความถนัด
และความเป็นเลิศของแต่
ละสถาบัน การก าหนด
เป้าหมายผลผลติทาง
การศกึษาเพ่ือให้เกิด
นวตักรรมจากทรัพยากร
ท้องถิน่ การสง่เสริม    
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 

นโยบายขอ้ 6 การ
ส่งเสริมเครือข่าย
มหาวิทยาลัย เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
หรือด าเนินการตาม
โจทย์ ในการพัฒนา
ประเทศและเครือข่าย
ผลักดันประเด็นที่
สถาบันอุดมศึกษา
ต้องการให้ส่วนกลางเข้า
ไปช่วยสนับสนุนโดย
เครือข่ายเป็นกลไกใน
การเชื่อมโยงการศึกษา
ทุกระดับและภาคส่วน
ต่างๆ ในพ้ืนที่และ
ประเทศ 

1.4.พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู ้    
ให้นักศึกษาเรียนรู ้    
จากการปฏิบัติผ่าน    
การท างานร่วมกับชุมชน 
1.5 สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงาน ด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
บัณฑิต   ทัง้ในประเทศ 
และตา่งประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5        
การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือ     
ความเป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์ 
5.6 บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต เพ่ือให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.4.พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู ้    
ให้นักศึกษาเรียนรู ้    
จากการปฏิบัติผ่าน    
การท างานร่วมกับชุมชน 
1.5 สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงาน ด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5        
การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือ     
ความเป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์ 
5.6 บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต เพ่ือให้ได้
มาตรฐานสากล 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(พลเอกดาวพงษ ์รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 

กรอบแผนอดุมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวทิยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนปฏบิตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
ข้อ 4.6 พัฒนาระบบ     
การผลิตและพัฒนาครูที่มี
คุณภาพและมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตาม
วิชาที่สอนน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยคร ูหรือเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เช่น การเรียน
ทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบ        
การประเมินสมรรถนะ    
ที่สะท้อนประสิทธิภาพ        
การจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรม 
แนวทางการพัฒนา  
3.การเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และชุมชนและการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงิน     
ฐานรากตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้มีสิทธิในการจัดการทุน 
ที่ดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน  
แผนงานโครงการ 
4.โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากและชุมชนเข้มแข็ง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง
สมดุลของการอนุรักษ์และ        
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม  
 

นโยบายเฉพาะดา้นการ
อุดมศกึษา 
2.ก าหนดผลลัพธ์ 
(Outcome) ของ
สถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็น
ศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพมีการ
วิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็น
นวัตกรรมจากทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการ
ส่งออกของประเทศ 
3.จัดให้สถาบันอุดม 
ศึกษาในพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็น     
พ่ีเล้ียงให้แก่สถานศึกษา         
ในท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ        
การพัฒนาท้องถิ่น 

นโยบายข้อ 8 การผลิต
พัฒนาครู และผู้บริหาร
การศึกษา การผลิตครูที่มี
คุณภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ประเทศทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพโดยหลัก
ส าคัญ คือการพัฒนา
วิธีการผลิตครู ตั้งแต่
กระบวนการรับเข้า 
กระบวนการผลิตคร ู  
ขั้นตอนที่ส าเร็จการศึกษา
ติดตามดูแลครูเพ่ือจะไป
ช่วยเหลือโรงเรียนที่
บัณฑิตไปท างานด้วย 
นอกจากนี้ยังมี
แนวนโยบายที่จะเสนอ
รัฐบาลให้ใช้เครือข่าย
อุดมศึกษา 9 เครือข่าย   
เป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนา
โรงเรียนต่อไป 

 นโยบายขอ้ 2        
สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ  
การพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ 
 
 
 

นโยบายขอ้ 5    
พัฒนาการบริหาร
จัดการในมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 1 การ
พัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ 
1.4.พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
3.1 จัดตั้งพัฒนาศูนย์
เรียนรู้การปฏิรูป
การศึกษาสร้างเครือข่าย
การพัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching และ
ยกระดับศูนย์ศึกษาพัฒนา
ครูเป็นศูนย์พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าจังหวัด 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์
ศึกษานิเวศชานเมือง และ
ศูนย์เรียนรู้โครงการตาม
แนวพระราชด าริหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพร้อมทั้งฝึกอบรม 

ยุทธศาสตร์ 1 การ
พัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ 
1.4.พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
3.1 จัดตั้ง พัฒนาศูนย์
เรียนรู้การปฏิรูป
การศึกษาสร้างเครือข่าย
การพัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching และ
ยกระดับศูนย์ศึกษาพัฒนา
ครเูป็นศูนย์พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าจังหวัด 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์
ศึกษานิเวศชานเมือง และ
ศูนย์เรียนรู้โครงการตาม
แนวพระราชด าริหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพร้อมทั้งฝึกอบรม 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(พลเอกดาวพงษ ์รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 

กรอบแผนอดุมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวทิยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนปฏบิตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
5. สนับสนุนการลด      
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และเพ่ิมขีดความสามารถ         
ในการปรับตัวต่อ          
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ   
แผนงานโครงการ  
5.โครงการเมืองสีเขียว  
6.แผนงานด้านการลดก๊าช
เรือนกระจก ที่เหมาะสมกับ
ประเทศ (NAMA 
Roadmap) และแผนงาน
ด้านการปรับตัวเพ่ือรองรับ  
การเปลี่ยนแปลง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
2.พัฒนาเมือง  
2.1.แนวทางการพัฒนาหลัก 
2.1.2.ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมี
บูรณาการภายใต้การมี   
ส่วนร่วมของส่วนกลาง       
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน  
 
 

สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น
ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย    
ตามแนวทาง University 
Engagement 
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
และเสริมสร้างพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
 3.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นและ
สนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นรองรับการ
กระจายอ านาจ 
 

สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น
ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยตาม
แนวทาง University 
Engagement 
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
และเสริมสร้างพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
 3.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นและ
สนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นรองรับการ
กระจายอ านาจ 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(พลเอกดาวพงษ ์รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 

กรอบแผนอดุมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวทิยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนปฏบิตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
2.2.แนวทางการพัฒนา
เมืองส าคัญ 
2.1.2.พัฒนาเมืองปรมิณฑล
(สมุทรปราการ นนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการบริการธุรกิจ
และการพาณิชย์ศูนย์กลาง
การขนส่งและโลจิสติกส์ 
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 

 

ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร ์
แนวทางการพัฒนา  
1.เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนาผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพณิชย์และ
เชิงสังคม  
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้
เป็นผู้ประกอบการ        
ทางเทคโนโลยี
(Technopreneur) 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

   นโยบายข้อ 2  สร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์    
ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ 
 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนานักศึกษา 
นักวิจัยภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิตและ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
สู่สากล 
2.3.สร้างผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับประเทศชาติ
และท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ     
ลดความเหลื่อมล้ า สร้าง
ความมั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนานักศึกษา 
นักวิจัยภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิตและ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
สู่สากล 
2.3.สร้างผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับประเทศชาติ
และท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ    
ลดความเหลื่อมล้ า สร้าง
ความมั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาติ 
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กระทรวงศกึษาธกิาร 

(พลเอกดาวพงษ ์รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 

กรอบแผนอดุมศึกษา
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นโยบายสภา
มหาวทิยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนปฏบิตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือ    
ความเป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์  
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นสีเขียวที่มีสุนทรียะ 
การอนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทีด่ีและมี
ความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือ    
ความเป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์  
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นสีเขียวที่มีสุนทรียะ 
การอนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทีด่ีและมี
ความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่  

ข้อ 4.8 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู   
และเผยแพรม่รดก       
ทางวัฒนธรรม ภาษาไทย
และภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิน่รวมทั้ง           
ความหลากหลายของ
ศิลปวฒันธรรมไทย       
เพ่ือการเรยีนรูส้ร้าง     
ความภาคภูมิใจใน
ประวตัิศาสตรแ์ละ      
ความเป็นไทย น าไปสู ่   
การสร้างความสมัพันธ์อันดี
ในระดับประชาชน 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาต ิ
ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทาง

     ยุทธศาสตร์ที่ 4          
การท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และชาติ   
กลยุทธ ์  
4.1.บริหารจัดการงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                
ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู   
สืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  
4.2.ส่งเสรมิ สนับสนนุ
การบูรณาการ การจัด    
การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการกับ   
การจัดกิจกรรมนักศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม และ

ยุทธศาสตร์ที่ 4          
การท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และชาติ   
กลยุทธ ์  
4.1.บริหารจัดการงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                
ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู   
สืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  
4.2.ส่งเสรมิ สนับสนนุ
การบูรณาการ การจัด    
การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการกับ   
การจัดกิจกรรมนักศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม และ
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วไลยอลงกรณ์ฯ 
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เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

4.3. สร้างเครือข่าย     
และแลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น        
ในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับ
สากล 

ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
4.3. สร้างเครือข่าย     
และแลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น        
ในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับ
สากล 

 

ยุทธศาสตร์ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมชิอบ
และธรรมาภิบาล  
แนวทางพัฒนา  
1.ปรับปรุงโครงสร้าง 
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ         
ให้มีความโปร่งใส ทันสมยั 
คล่องตวัมีขนาดเหมาะสม      
เกิดความคุ้มคา่ 
2.ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไก
ในการติดตามตรวจสอบ
การเงิน การคลังภาครัฐ  
5.ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 

 นโยบายขอ้ที่ 1          
การลงทุนพัฒนาประเทศ
ผ่านสถาบันอุดมศึกษา 
มีกลไกการด าเนินงานใน 3 
โครงการ ได้แก่  
1.1.โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
ใหม่เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  
1.2 โครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก 
1.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในอุดมศึกษาเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก 
 

ประเด็นทศิทาง 9 ข้อ 
2. การแก้ไขปัญหา
อุดมศึกษาปัจจุบัน  
- การจัดสถาบัน 
อุดมศึกษา 4 กลุ่ม  
3. ธรรมาภิบาลและ
บริหารจัดการ  
4.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
5. การเงินอุดมศึกษา 
6.การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 - การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มใหม่ 

นโยบายขอ้ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยขนาด
กลาง 
 
นโยบายขอ้ 5 
พัฒนาการบริหาร
จัดการในมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 5 การ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือ     
ความเป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์ 
5.1.ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เข้า
ท างานในมหาวทิยาลัย
พัฒนาเพ่ิมขึ้น พัฒนาขีด
สมรรถนะของทรัพยากร
บุคลากรอย่างต่อเนื่องทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ 5 การ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือ     
ความเป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์ 
5.1.ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เข้า
ท างานในมหาวทิยาลัย
พัฒนาเพ่ิมขึ้น พัฒนาขีด
สมรรถนะของทรัพยากร
บุคลากรอย่างต่อเนื่องทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(พลเอกดาวพงษ ์รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 

กรอบแผนอดุมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวทิยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนปฏบิตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
6.ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มี
ความทันสมยั เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ  
แผนงานโครงการ  
2. การปฏิรูปการพัฒนา
ข้าราชการ  
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคุณภาพการบริหารงาน
แห่งรัฐ  
4. การปรับปรุงกฎหมาย
เพ่ือวางระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณเชิงพ้ืนที่ 
 5. การบูรณาการ
โครงสร้างพ้ืนฐานกลางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร 
(Information and 
communication 
Technology/ICT) ส าหรับ
ภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure)  
9. การสร้างกลไกล“ยับยั้ง” 
และ“สร้างความตระหนักรู”้ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี
สุนทรียะ การอนามัย
สุขาภิบาล และการจัดการ
สิง่แวดล้อมที่ดีและมีความ
พร้อมด้านอาคารสถานที่ 
5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน    
การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอ านวย
ความสะดวก และบริการ
ขั้นพ้ืนฐานภายในหา
วิทยาลัยให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi residential 
University 
 

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี
สุนทรียะ การอนามัย
สุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความ
พร้อมด้านอาคารสถานที่ 
5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน    
การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอ านวย
ความสะดวก และบริการ
ขั้นพ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi residential 
University 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(พลเอกดาวพงษ ์รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 

กรอบแผนอดุมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวทิยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนปฏบิตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
10.การพัฒนากระบวนการ
จัดท านโยบายสาธารณะ
รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ 
ให้มีคุณภาพและมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน  

 

  นโยบายข้อ 3 การประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริม
สนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของตนเอง
ทั้งในระดับหลักสตูร คณะ 
สถาบัน โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาตามศักยภาพ และ
บริบทของแต่ละกลุ่ม
สถาบัน 

 นโยบายขอ้ 1 
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 5 การ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือความ
เป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์  
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้น         
การปฏิบัติการเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ 5 การ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือความ
เป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์  
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้น        
การปฏิบัติการเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม 
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2. ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสภาฯข้อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานทัง้ระดบัชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1   
การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 
การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ
สู่สากล 

นโยบายสภาฯข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตใหม้ีความรู้
ความสามารถ  มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรบั 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและ
คุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3  การ
บริการวิชาการเพือ่พัฒนาท้องถ่ิน 

นโยบายสภาฯข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรูเ้พื่อพฒันา
ท้องถ่ิน  

นโยบายสภาฯข้อ 4  พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 
การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5      
การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อความเป็นเลิศสูส่ากล 

นโยบายสภาฯข้อ 5  พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5  การบรหิารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
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3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 

ผู้ม
สี่ว

นไ
ด้ส

่วน
เส

ีย 

S1 บัณฑิตมีความพรอ้มรบัการพัฒนา
และได้รับการยอมรบัเรื่องความซือ่สัตย์  
ความขยัน และความอดทน 

W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษน้อย 

O1 ได้รับการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภายในและนอกประเทศ 

T1 นโยบายของรัฐในการยุบรวม
มหาวิทยาลัย 

S2 มีความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการ ชุมชน และท้องถ่ิน 

W2 นักศึกษามีความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลัยน้อย 

 T2 ค่านิยมของสงัคมต่อคุณภาพ
บัณฑิต 

 W3 คุณภาพบัณฑิตยังไม่เป็นที่พอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะด้านความรู้ 
และทักษะในการท างานสายอาชีพ 

  

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 

S1 การบริหารจัดการทรัพยากร 
งบประมาณและการเงิน มรีะบบที่   
เอื้อต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

W1 การพฒันาบุคลากรยงัไม่สง่เสรมิ
ให้เกิดคุณภาพงานและการพฒันา
บริการ 

O1 มีเครือข่าย MOU ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

T1 การถูกตรวจสอบก ากบัด้าน  
QA จาก สกอ/สมศ อย่าง
ต่อเนื่องและซ้ าซ้อน 

S2 เริ่มมีระบบการพฒันาอาจารย์ใหม่
มืออาชีพ 

W2 ขาดการประชาสัมพันธ์การจัดการ
ภาพลักษณ์และสื่อสารภายในองค์กร 
 

O2 โอกาสในการยกระดับมาตรฐาน
หลักสูตร มมีาตรฐานหลกัสูตรระดบั 
AC 

T2 การสนับสนุนเครือ่งมอื
อุปกรณ์เพื่อการวิจัยและ      
การเรียนการสอนภาครัฐและ
เอกชนยังไมเ่พียงพอ 
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 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 
S3 การพฒันานักศึกษา โดยผ่าน      
วิชาหมวดการศึกษาทั่วไป 
 

W3 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
การศึกษายังไมเ่พียงพอและยงัขาด 
การสนบัสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทั้งในและนอกเวลา (ห้องสมุด, ศูนย์
คอมพิวเตอร,์ห้องปฏิบัตกิารต่างๆ, 
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน, 
เครื่องปรบัอากาศ,พาหนะ) 
 

O3 มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ในท้องถ่ินและ
สถานประกอบการ 

 

S4 การจัดการเรียนการสอนที่ท าให้
ผู้เรียนขยันและอดทน และมีความ
หลากหลายในรูปแบบการจัดการศึกษา 

W4 การบรหิารการปฏิบัตกิารด้าน 
การวิจัยและเผยแพร่ เกิดผลน้อย    
ไม่ถึงเกณฑ์ทีพ่ึงประสงค์ 

  

S5 ระบบสง่เสรมิการผลิตผลงาน     
การวิจัยและนวัตกรรม 

W5 การบริหารการเบกิจ่ายงบประมาณ 
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  

 W6 ระบบสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อาคารสถานที่ของส่วนกลางยังไมเ่อื้อ
ต่อการพฒันางานของหน่วยงานและ
คณะ 

  

 W7 ระบบการใหบ้ริการบางส่วน      
มีขั้นตอนมากและไม่เอื้อตอ่         
การใหบ้ริการอย่างมีคุณภาพ 

  

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
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 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 
บุค

ลา
กร

&ค
วา

มร
ู ้

S1 ทักษะความสามารถของบุคลากร  
ในบางดา้นโดดเด่นเป็นที่ยอมรบั 

W1 คุณวุฒิทักษะความรู้ ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ยังไม่ถึงเกณฑ์ทีพ่ึง
ประสงค์ 

O1 มีโอกาสเลือกสรรและพัฒนา
บุคลากรใหเ้อื้อต่อการพฒันา 

T1  มีการแข่งขันสงูท าให้
สูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ 

S2  มีผู้น าที่ได้รบัการยอมรบั W2 บคุลากรสายสนบัสนุนขาดทักษะ 
และ service mind รวมทั้งความรู้
ความเข้าใจ ในระบบ ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

O2 มีโอกาสของจ านวนนักศึกษา 
และอาจารย์ต่างชาติเพิม่ขึน้ 
เนื่องจากเปิดประชาคมอาเซียน 

T2 นักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลง
และมีความรูพ้ื้นฐานต่ ากว่า
เกณฑ์และมีค่านิยมในการเรียน 

 W3 ขาดวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากรใน
การขับเคลื่อนพันธกจิ 

O3 โอกาสการมเีวที พื้นที่การ
เผยแพร่แสดงศักยภาพ และเรียนรู้
ต่อประชาคมระดับนานาชาติและ
เรียนรู ้

 

กา
รเง

ิน 

S1 มีเงินคงคลัง เงินรายได้ทีเ่ป็นกระแส
เงินสดและสินทรัพย์เพือ่การพัฒนาและ
สร้างมูลค่าเพิ่มของมหาวิทยาลัย 

W1 งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่เป็น
งบบุคลากร งบพฒันาและงบลงทุนมี
น้อย 

O1 การพฒันางานเพิ่มรายไดจ้าก
การด าเนินการ 

T1 นโยบายระเบียบข้อบงัคับ
ของรัฐไมเ่อื้อต่อการปฏิบัติงาน 

 W2 เงินรายได้จากการด าเนินงาน  
ตามภารกิจชะลอตัวไม่เพียงพอ 

O2 การได้รบังบประมาณสนบัสนุน
ตามนโยบายจากรัฐบาล 

T2 งบประมาณของรัฐเพื่อ
สนับสนุนภารกจิบางด้านไม่
เพียงพอ 
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4. แผนท่ียุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

วิสัยทัศน์ สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 

มิติผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 

เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ จิต
สาธารณะและสามารถสื่อสารภาษาสากล 

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิ พัฒนาสมรรถนะการผลิตและ   
การเผยแพรผ่ลงานวิจัยสูส่ากล 

ปฏิรูปการศึกษาและสร้างเครือข่าย
การพัฒนาครูประจ าการ 

จัดตัง้พัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง 
และศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชด าริ 

จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
มิติ

กระบวนการ 

พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม  

ปรับปรุงกฎหมายและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  บริหารจัดการโรงเรียนสาธิต   พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

มิติคนและ
ความรู้ 

สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทยร์ะดับประเทศ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สรรหาและพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล 

มิติการเงิน จัดหางบประมาณสนับสนุนด้านวิจัยและการผลิต
ต ารา การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 

แสวงหาพันธมิตรจัดหาสนบัสนุนทุนอุดหนุน     
การวิจัย 

บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์  
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บทท่ี 2  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ปรัชญา  
 วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  
 
อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน 
 
เอกลักษณ์  
 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ค่านิยม  

“ VALAYA ” 
 
V  : Visionary     =  เป็นผู้รอบรู ้

 A  :  Activeness    =   ท างานเชิงรุก รเิริ่มสร้างสรรค์  
 L  :  Like to learn     = สนใจใฝเ่รยีนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 A  :  Adaptive     =  ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง  
 Y  :  Yields      =  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

  A  :  Acceptance and   Friendliness          =  เป็นที่ยอมรบัในการเป็นกัลยาณมิตร 
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วิสัยทัศน์  
สถาบันอุดมศึกษาช้ันน าเพือ่การพัฒนาทอ้งถ่ินในอุษาคเนย์ 

 
พันธกิจ 
  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นให้
มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ินภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ินอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วย

ให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติ 
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถ่ินให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม              

และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น

วิชาชีพช้ันสูง 
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ        

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหมใ่ห้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน 

รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
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เป้าประสงค ์
1. สร้างบัณฑิตทีม่ีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ 
2. สรา้งสังคมอดุมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของทอ้งถ่ินและประเทศชาต ิ
3. พันธกิจสมัพันธ์เพื่อพัฒนาทอ้งถ่ินและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินทีเ่ป็นพื้นที่เป้าหมาย  
4.  สืบสานวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ภูมิปัญญาของชาติ 
5. เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
      กลยุทธ ์

1.1. พัฒนาปรับปรงุหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่การเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ที่ได้มาตรฐานสากล 
1.2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
1.3. เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบพอเพียง

และสามารถสือ่สารโดยใช้ภาษาสากลได ้
1.4. พัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรูจ้ากการปฏิบัตผิ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
1.5. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมพฒันาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพฒันาท้องถ่ิน 
      กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลติและการเผยแพรผ่ลงานวิจัยสูส่ากล 
  2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตต ารา การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบนเิวศแบบชานเมอืง และการด าเนินชีวิต
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศและท้องถ่ิน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความ
มั่งค่ังและยั่งยืนของท้องถ่ินและประเทศชาติ 
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  2.4 แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนบัสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้จากการวิจัยและการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัย 
  2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
      กลยุทธ์ 
  3.1 จัดต้ัง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรปูการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching และยกระดับศูนย์ศึกษาพัฒนาครูเป็น
ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าจังหวัด 
  3.2 จัดต้ังพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมืองและศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง พร้อมทั้งฝึกอบรม        
สร้างเครือข่ายการพฒันา แก้ปัญหาชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามแนวทาง University Engagement 
  3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตจิากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชนท้องถ่ินและเสรมิพลงัให้ชุมชนท้องถ่ิน
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน 
  3.4 จัดต้ังศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถ่ินและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบรหิารงานพัฒนาทอ้งถ่ิน
รองรับการกระจายอ านาจ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ   
      กลยุทธ์ 
  4.1 บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้การอนุรกัษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
  4.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนการบรูณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศกึษาด้านศิลปวัฒนธรรม       
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
  4.3 สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในระดบัท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับสากล 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบรหิารการพฒันามหาวิทยาลยัเพื่อความเป็นเลิศสูส่ากล 
      กลยุทธ์ 
  5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถใหเ้ข้าท างานในมหาวิทยาลัยเพิม่ขึ้น พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
  5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพฒันาที่มุง่เน้นการปฏิบัตกิารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 
  5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทีม่ีสุนทรยีะ การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิง่แวดล้อมที่ดีและมีความพร้อม       
ด้านอาคารสถานที ่
  5.4 จัดหาและพฒันาทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารข้ันพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย    
ให้พร้อมต่อการเป็น Semi Residential University 
  5.5 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์  
  5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
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 เป้าประสงค์ท่ี  1  สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในระดับชาตินานาชาต ิ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.  ร้อยละของหลกัสูตรที่พฒันาหรือปรบัปรุงเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive learning)  ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในคณะ 

ร้อยละ  80 

2.  ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปกีารศึกษาทีม่ีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  ร้อยละ  80 

3.  จ านวนผลงานเชิงประจกัษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอน  ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์  ก.พ.อ. 
ก าหนด 

20  ผลงาน 

4.  ร้อยละของนกัศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  60 

5.  ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ มากกว่า  4.51 

6.  ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีงานท าหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน  1  ปี ร้อยละ  80 

7.  จ านวนหลักสูตรนานาชาติที่เพิม่ขึ้น 2  หลักสูตร 

8.  ร้อยละของหลกัสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ร้อยละ  85 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดท่ี ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

1-8 รศ. ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบดี  รองอธิการบด ี ผู้อ านวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.1 พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่การ
เรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive 
learning)  ที่ได้
มาตรฐานสากล 

1.1.1 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร หรือ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ(Productive 
learning) 

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning) 
ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในคณะ 

ร้อยละ 80 พัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรเน้น
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 282,000 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 680,000 บาท 
รวมงบรายได้ 962,000 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น 962,000 บาท  

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

1.1.2 โครงบริหาร
จัดการงานวิชาการเพื่อ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ(Productive 
learning) 

1.1.2.1.ร้อยละของการ
เบิกใช้งบประมาณ การ
บริหารจัดการงาน
วิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 

ร้อยละ 100  จ่ายค่าตอบแทนการ
สอนในเวลา นอกเวลา  
 ค่านิเทศ 
 ค่าตอบแทนการ
ควบคุมและสอบ
วิทยานิพนธ์  
 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
หลักสูตร 
 ทุนการศึกษา 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 41,603,480 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น 2,800,000 บาท 
รวมงบรายได้ 44,403,480 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 44,403,480 บาท 

 ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
 กองพัฒนา
นักศึกษา 

 ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
 กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.1.3 โครงการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ 

1.1.3.1 จ านวนหลักสูตร
นานาชาติที่เพิ่มขึ้น 

2 
หลักสูตร 

 การเปิดสอนหลักสูตร
นานาชาติที่เพิ่มขึ้น 
 พัฒนาหลักสูตรที่เปิด
สอนให้เป็นหลักสูตร
นานาชาติ 

งบรายได้ 
 งบรายจ่ายอ่ืน 90,000 บาท  
รวมงบรายได้ 90,000 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น 90,000 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลยั
นวัตกรรมการ
จัดการ 
 



 

30 
 

      

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.1. พัฒนา
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive 
learning)  
 

1.2.1 โครงการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 
 
 
 
 
 

1.2.1.1  ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษาที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา  

รอ้ยละ 80  การจัดการเรียนการ
สอน เช่น Authentic 
learning , Self- 
directed learning , 
Cooperative 
learning, 
Crystallization 
learning, Project 
learning เป็นต้น 
 จัดหาวัสดุ สารเคมี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์  
 
 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 1,939,600 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 1,752,000 บาท 
รวมงบแผ่นดิน 3,691,600 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 3,593,076 บาท 
 งบลงทุน  95,000 บาท 
รวมงบรายได้ 3,688,076 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 7,379,676 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน  

1.2.1.2 จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การเรียนการสอน ที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
ก าหนด 
 
  
 

20 ผลงาน สนับสนุนการเผยแพร่
ที่เกิดจากการเรียนรู้ชิง
ผลิตภาพ(Productive 
learning) ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.3 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้านวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะเห็น
คุณค่าของวิถีชีวิต
แบบพอเพียงและ
สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้าน
ภาษา 
 

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ 

มากกว่า 
4.51 

 จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาสากล  
 จัดอบรมให้กับ
นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่เข้า
ร่วมอบรมด้านภาษา 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 70,977 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน       
2,153,900 บาท 
รวมงบแผ่นดิน 2,224,877 บาท 
 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 693,610 บาท 
รวมงบรายได้ 693,610 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 2,918,487 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
 

งานศูนย์ภาษา 

1.3.1.2 จ านวนนักศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไปที่เข้า
ร่วมการอบรมด้านภาษา 

1,000 
คน 

1.3.1.3 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
85 

1.3.1.4 ร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ  

ร้อยละ 
60 

1.3.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
 

1.3.2.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่จัดกิจกรรม 
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
 
 

ร้อยละ 
80 

 หลักสูตรจัด
กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน 
 เตรียมความพร้อม
ส าหรับการรับสมัคร
นักศึกษา 

งบแผ่นดิน 
  งบด าเนินงาน 563,400 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น 141,900 บาท 
รวมงบแผ่นดิน 705,300 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 580,744 บาท 
รวมงบรายได้ 580,744 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 1,286,044 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.3 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้านวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะเห็น
คุณค่าของวิถีชีวิต
แบบพอเพียงและ
สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได้ 

1.3.3 โครงการส่งเสริม 
และสนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 

1.3.3.1 ร้อยละของ
โครงการที่ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการท างานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I ด าเนินการ
บรรลุส าเร็จตามบ่งชี้ของ
โครงการ 

ร้อยละ 
80 

 การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เช่น 
การแข่งขันกีฬา      
การบ าเพ็ญประโยชน์ 
จิตอาสา จิตสาธารณะ 
รักษาสิ่งแวดล้อม    
วิถีชีวิตพอเพียง  
 กิจกรรมที่จัดเสริม
นอกหลักสูตร 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 680,812 บาท 
รวมงบแผ่นดิน 680,812 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 5,427,694 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 3,130,100 บาท 
รวมงบรายได้ 8,557,794 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 9,238,606 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
 กองพัฒนา
นักศึกษา  

กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.4  พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรูใ้ห้
นักศึกษาเรียนรู้จาก
การปฏิบัติผ่านการ
ท างานร่วมกับชุมชน 

1.4.1  โครงการพัฒนา
กิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.4.1.1 จ านวนชุมชนที่มี
การจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติผ่านการ
ท างานร่วมกับชุมชน 

3 
ชุมชน 

นักศึกษา ร่วมกับ
อาจารย์ในรายวิชาที่
น าเอาความรู้ไป
แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ร่วมกับชุมชน  

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 132,830 บาท 
รวมงบรายได้ 132,830 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 132,830 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

1.5 สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงาน ด าเนิน
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตทั้งใน
ประเทศ และ
ต่างประเทศ 

1.5.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
งานตามภารกิจ 

1.5.1.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศและมีการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

14 
เครือข่าย 

การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนการสอน
หลักสูตร และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ภายในประเทศ 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 64,000 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 64,000 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 109,680 บาท 
รวมงบรายได้ 109,680 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 173,680บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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1.5.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน ในอาเซียน+3+I  

1.5.2.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน ในอาเซียน+3+I 
และมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

10 
เครือข่าย 

การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนการสอน
หลักสูตร และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ในอาเซียน+3+I 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 99,400 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 99,400 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 1,117,600 บาท 
รวมงบรายได้ 1,117,600 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 1,217,000 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
 

หน่วยงาน
วิเทศสัมพันธ์  

หมายเหต ุ
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (VRU – TEP)  
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 เป้าประสงค์ 2 สรา้งสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
 

ผู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดท่ี ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

1-7 รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท ์รองอธิการบด ี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
 
 
 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  

1.  จ านวนผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่ตอบโจทย์  ระดับท้องถ่ิน  และระดับประเทศ  โดยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
หรือนานาชาติ  

14  ผลงาน 

2.  จ านวนนวัตกรรมเพือ่สร้างสรรค์และ/หรอืแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 14  ผลงาน 

3.  จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดบันานาชาติ  ต่อปีการศึกษา 2  ครั้ง 

4.  จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษา 
• ระดับชาติ  ร้อยละ  70 
• ระดับนานาชาติ  ร้อยละ  30 

12  บทความ 

5.  จ านวนเงินวิจัยที่สนบัสนุนต่อปี  35  ล้านบาท 

6.  ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ร้อยละ  50  

7.  จ านวนรางวัลที่อาจารยห์รือบุคลากรหรือนกัศึกษาที่ได้รบัในระดับชาติ  หรอืนานาชาติ 1  รางวัล  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.1. พัฒนานักศึกษา 
นักวิจัยภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล 

2.1.1  โครงการ
พัฒนา อาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยให้
มีสมรรถนะในการ
ผลิตและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล 

2.1.1.1.จ านวนโครงการ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยส าหรับนักศึกษา 

8  โครงการ อบรม สัมมนา ให้กับ 
นักศึกษา เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 29,400 บาท 
รวมงบแผ่นดิน 29,400 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 156,050 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น 450,000 บาท 
รวมงบรายได้ 606,050 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 635,450 บาท 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.1.1.2.ร้อยละของ
อาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัย 

ร้อยละ 80 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กับ นักศึกษา 
อาจารย์  นักวิจัยเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้านการ
วิจัย 

2.2. จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตต ารา 
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และ
การด าเนินชีวิตภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.2.1.โครงการจัดหา
ทุนสนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.2.1.1  จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย    
จากภายในและภายนอก
ต่อคน 
 

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
60,000 บาท 
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ  
50,000 บาท 

 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 
25,000 บาท 
 
 

 การจัดหาทุนจาก
ภายในและภายนอก 
 สร้างเครือข่าย
ภายนอกเพื่อจัดหา
ทุนสนับสนุน 

งบแผ่นดิน 
 งบอุดหนุน 12,307,400 บาท 
รวมงบแผ่นดิน 12,307,400 บาท 

 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 11,400 บาท 
 งบอุดหนุน 636,100 บาท 
รวมงบรายได้ 647,500 บาท 

 
รวมทั้งสิ้น 12,954,900 บาท 

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม    
การจัดการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.2. จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตต ารา 
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และ
การด าเนินชีวิตภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.2.2. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ให้มี
การเผยแพร่ และ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ 

2.2.2.1 ร้อยละของ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี      
ร้อยละ 30 
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ         
ร้อยละ 30 

 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสตร์   
ร้อยละ 20 
ขึ้นไป 

ส่งสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ให้มี
การเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 724,585 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 850,000 บาท 
รวมงบรายได้ 1,574,585 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 1,574,585 บาท 

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม    
การจัดการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ 
ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา  
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
ม่ังคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ 
 
 

2.3.1 โครงการสร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับประเทศ
ชาติ และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
ม่ังคั่งและยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ 
 
 

2.3.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัยที่สร้าง       
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ ระดับท้องถิ่น 
และระดับประเทศโดย
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

14  ผลงาน ส่งเสริมให้นักวิจัยน า
งานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
และเผยแพร่สู่ชุมชน 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 401,215 บาท 
รวมงบรายได้  401,215 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 401,215 บาท 
 
 
 
 
 
 

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม    
การจัดการ 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1.2 จ านวน
นวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

14 ผลงาน ผลิตนวัตกรรม เพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นต่อคณะ 
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2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ 
ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา  
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
ม่ังคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ 

2.3.1 โครงการสร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับประเทศ
ชาติ และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
ม่ังคั่งและยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ 

2.3.1.3  จ านวน
บทความที่ได้รับการ
อ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติในปีการศึกษา 
• ระดับชาติ ร้อยละ 70 
• ระดับนานาชาต ิ
ร้อยละ 30 

12 
บทความ 

ผลิตบทความเพื่อให้
ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติในปี
การศึกษา 

  สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 ทุกคณะ 
วิทยาลัย
นวัตกรรม    
การจัดการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 

2.3.1.4 จ านวนรางวัลที่
อาจารย์และบุคลากร
หรือนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

1 รางวัล สนับสนุนให้คณะ
อาจารย์  นักวิจัย 
นักศึกษา สร้างผลงาน 
แข่งขัน ให้ได้รับรางวัล
ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ 
ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา  
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
ม่ังคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ 

2.3.2 โครงการจัด
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  

2.3.2.1 จ านวนครั้ง   
การจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ต่อปี
การศึกษา 

2 ครั้ง  จัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 120,000 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 100,000 บาท 
รวมงบรายได้ 220,000 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น   220,000 บาท 

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม     
การจัดการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.4. แสวงหา
พันธมิตรจัดหา 
สนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยเพื่อเพิ่ม
รายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์ 
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย 

2.4.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายการวิจัย 

2.4.1.1.จ านวน
เครือข่ายวิจัยที่มีการ
อุดหนุนทุนวิจัย หรือมี
กิจกรรมในการ
ด าเนินการด้านการวิจัย
อย่างสม่ าเสมอ 

7   
เครือข่าย 

สร้างเครือข่ายการวิจัย
ทั้งภายในประเทศ  

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 44,310 บาท 
รวมงบรายได้ 44,310 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 44,310 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.4.1.2. จ านวนเงินที่
ได้รับการสนับสนุนการ
ท าวิจัยจากเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

3  ล้านบาท เสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอสนับสนุนทุนวิจัย
จากเครือข่าย  

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม     
การจัดการ 
 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง  
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา  

2.5.1 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

2.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

ระดับ 5  การจัดการความรู้ 
 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ องค์ความรู้ 
จากการปฏิบัติการ
วิจัยระหว่างอาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไปใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 65,000 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 33,300  บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 98,300 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 82,500 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 205,000 บาท 
รวมงบรายได้ 287,500 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  385,800 บาท 

ทุกหน่วยงาน งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ  
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินผล  
 2.5.1.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
  ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
  ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
  ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
  ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
  ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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เป้าประสงค์  3  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย  
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.  จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3  พื้นที่  

2.  ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  

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

ระดับ  4 

3.  ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ร้อยละ  85 

4.  ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ระดับ  4 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 
ตัวชี้วัดที ่ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

1-4       ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
3.1  จัดตั้ง พัฒนาศูนย์
เรียนรู้การปฏิรูป
การศึกษา สร้าง
เครือข่ายการพัฒนาครู
ประจ าการแบบ 
Coaching และยกระดับ
ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูเป็น
ศูนย์พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประจ าจังหวัด 

3.1.1 โครงการพัฒนา
ครูประจ าการแบบ 
Coaching และสร้าง
เครือข่าย ในจังหวัด
สระแก้ว 

3.1.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครู
ประจ าการแบบ  Coaching 

ระดับ 5  สร้างประมวลองค์ความรู้ 
 สร้างเครือข่ายถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาครู
ประจ าการแบบ Coaching   
 เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักรู้ของการพัฒนาครู
ประจ าการแบบ Coaching 

งบแผ่นดนิ 
 งบรายจ่ายอ่ืน 2,133,900 บาท 
รวมงบแผ่นดิน 2,133,900 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน  13,080 บาท 
รวมงบรายได้  13,080 บาท 
 
 รวมทั้งสิ้น  2,146,980 บาท 

 ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาครู 
 ทุกคณะ 
  วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 

ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาครู 
 

3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์
ศึกษานิเวศชานเมือง 
และศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อม
ทั้งฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง University 
Engagement 
 
 
 

3.2.1  โครงการ
บริหารศูนย์ศึกษา
นิเวศชานเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาระบบนิเวศชานเมือง  

ระดับ 5  สร้างประมวลองค์ความรู้ 
 สร้างเครือข่ายถ่ายทอด 
องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาเชิง
ระบบนิเวศ 
 เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักรู้ของนิเวศชาน
เมือง 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 15,500 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 68,700 บาท 
รวมงบรายได้ 84,200 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  84,200 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 
 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
3.3 จัดตั้งพัฒนาศูนย์
ศึกษานิเวศชานเมือง 
และศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อม
ทั้งฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง University 
Engagement 
 

3.2.2 โครงการ
บริหารศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

3.2.2.1 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดับ 5  สร้างประมวลองค์ความรู้ 
 สร้างเครือข่ายถ่ายทอด    
องค์ความรู้การเรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
 เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักการรู้เรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 28,000 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 687,510 บาท 
รวมงบแผ่นดิน 715,510 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 160,680 บาท 
รวมงบรายได ้160,680 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  876,190 บาท 

 ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 
 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 
 

3.2.2.2 ระดับความส าเร็จ
ของการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  

ระดับ 4 

3.2 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
และเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 
 
 

3.3.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อร่วมกัน
ศึกษา แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 
 
 

3.3.1.1 จ านวนพื้นที่
เป้าหมายในการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่ พื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่
โดยรอบมหาวิทยาลัย และ
จังหวัดสระแก้ว 

3 พื้นที่ 
 

 สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฎิบัติเพื่อด าเนินการพันธ
กิจสัมพันธ์  

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 70,000 บาท  
 งบรายจ่ายอ่ืน  1,822,790 บาท 
รวมงบแผ่นดิน 1,892,790 บาท 
 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 203,800 บาท 
รวมงบรายได้ 203,800 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น 2,096,590 บาท 

 ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 
 
 
 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้  
และบริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
3.2 สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น และเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อร่วมกัน
ศึกษา แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.2 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ระดับ 4  สร้างประมวลองค์ความรู้ 
 สร้างเครือข่ายถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
 เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักรู้เรียนเพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 
 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
 
 
 

3.3.1.3 ร้อยละของหลักสูตร
ที่นักศึกษามีโครงการจิต
อาสาในการด าเนินงานพันธ
กิจสัมพันธ์ 

รอ้ยละ 
85 

 สร้างประมวลองค์ความรู ้
 สร้างเครือข่ายถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
เผยแพร ่สร้างความตระหนัก
รู้เรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

3.3  สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 

3.3.2 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ 

3.3.2.1 ร้อยละเฉลี่ยของ
การด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จตามแผนงานก าหนด 

ร้อยละ 
100 

 จัดกิจกรรม นิทรรศการ 
โครงการวันส าคัญ กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ  

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน  47,000 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน  458,160 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ  505,160 บาท 
 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 53,000 บาท 
รวมงบรายได้ 53,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  558,160 บาท 

 ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
 ทุกหน่วยงาน 

 ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
3.4. จัดตั้งศูนย์พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นและ
สนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นรองรับการ
กระจายอ านาจ 

3.4.1  โครงการ
บริหารศูนย์พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

3.4.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

ระดับ 3  สร้างประมวลองค์ความรู้ 
 สร้างเครือข่ายถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในการบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นรองรับการกระจาย
อ านาจ 
 เผยแพร่  สร้างความ
ตระหนักรู้ของศูนย์พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

งบแผ่นดนิ 
 
รวมงบแผ่นดนิ   -     บาท 
 
งบรายได้ 
 
รวมงบรายได้  -   บาท 
 
รวมทั้งสิ้น   -   บาท 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคม   

คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคม   

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
3.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจ าการแบบ  Coaching 
 ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
 ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
 ระดับ 3  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
 ระดับ 4  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
 ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการน าเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
3.2.1.1 ระดบัความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาระบบนิเวศชานเมือง  

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

3.2.2.1  ระดบัความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันเรียนรูต้ามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายมีการน าเอาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 

3.2.2.2  ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนด  และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิด

กระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย  
ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  คุณภาพสูงขึ้น  สามารถลดข้อผิดผลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น  
ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างกูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร  เพื่อการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากร

และเสริมสร้างอุปปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง  
ระดับ 4  มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผู้บริหาร  บุคลากร  และนักศึกษา  ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนบุคลากรและ

นักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตาม 
ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.3.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  

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

3.4.1.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
 ระดับ 4  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 
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เป้าประสงค์ท่ี  4  สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ภูมิปัญญาของชาต ิ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ินทีม่ีการบูรณาการกบัการจัดการเรียนการสอน      
การวิจัย การบรกิารวิชาการ และการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่อโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ินทั้งหมด 

ร้อยละ 50 

2. จ านวนเครือข่ายพันธมิตรทีมีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทัง้ในและต่างประเทศ 5 เครือข่าย 

3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบรูณาการหลกัค าสอนของศาสนาในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 10 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดท่ี ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

1-2 ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ  รองอธิการบด ี ผู้อ านวยการส านักศิลปและวัฒนธรรม 
3 รศ. ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบดี  รองอธิการบด ี ผู้อ านวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาต ิ
 

กลยุทธ์  โครงการ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
4.1 บริหารจัดการงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม     ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ 5  จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
 สร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 ประกวดผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 35,000 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 607,000 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 642,000 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 435,818 บาท 
รวมงบรายได้  435,818 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  1,077,818 บาท 
 
 
 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม     
การจัดการ 
 หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.1.2 โครงการพัฒนา   
แหล่งการเรียนรู้           
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

4.1.2.1 จ านวนแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม   

2 แหล่ง  ส่งเสริมการพัฒนา
ห้องสมุด ฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 หลักธรรมค าสอนของ
พุทธธรรมให้เป็นแหล่ง
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
 
 
 
 
 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 105,500 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 105,500 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  105,500 บาท 

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 
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กลยุทธ์  โครงการ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
4.2. ส่งเสริม สนับสนุน
การบูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการ
วิชาการ กับการจัด
กิจกรรมนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

4.2.1 โครงการบูรณา
การการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ กับการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา
ดา้นศิลปวัฒนธรรม         
และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
 

4.2.1.1 ร้อยละหลักสูตร
ที่มีการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการ
วิชาการ กับการจัด
กิจกรรมนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม         
และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
 

ร้อยละ 80  การบูรณาการ             
งานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
จัดการเรียนการสอน  
 การบูรณาการหลักค าสอน
ของศาสนากับการจัดการ
เรียนการสอน 
 ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้ความรู้และการ   
มีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา 
ประชาชน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 50,000 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 95,000 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 145,000 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 222,180 บาท 
 งบลงทุน 29,500 บาท 
รวมงบรายได้ 251,680 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 396,0680  บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม     
การจัดการ 
 หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.3. สร้างเครือข่าย
และแลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล 

4.3.1โครงการ        
สร้างเครือข่าย และ     
จัดกิจกรรม              
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ในต่างประเทศ 

4.3.1.1จ านวนเครือข่าย          
ที่มีการจัดกิจกรรม     
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น          
ในต่างประเทศ 

1 
เครือข่าย 

 

พัฒนาเครือข่ายและ      
จัดกิจกรรม                     
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ต่างประเทศ 

งบแผ่นดนิ 
 งบรายจ่ายอ่ืน 50,000 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 50,000 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม     
การจัดการ 
 หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงานวิเทศ
สัมพันธ์ 
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หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน  
 4.1.1. ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
  เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ก าหนดผูร้ับผิดชอบในการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และก าหนดตัวช้ีวัด 
2. จัดท าแผนด้านท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดบ่งช้ีวัดความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผน  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพือ่ให้

สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
3. ก ากับติดตามใหม้ีการด าเนินงานตามแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความส าเรจ็ของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. น าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กจิกรรมหรือบรหิารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ่สาธารณชน  
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรบัในระดับชาติ 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ  1  ข้อ มีการด าเนินการ  2  ข้อ มีการด าเนิน  3-4  ข้อ มีการด าเนินการ  5  ข้อ มีการด าเนินการ  6-7  ข้อ 
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 เป้าประสงค์ท่ี 5 : : เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1.  จ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่  12,000  คน 
2.  ร้อยละของอาจารยท์ี่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ  40  
3.  ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ  40  
4.  ค่าเฉลี่ยระดับความผกูพันของบุคลากรต่อองค์กร มากกว่า  4.50 
5.  ร้อยละของบุคลากรทีม่ีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ  85  
6.  ร้อยละทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนงัสือต ารา สิ่งพมิพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสบืค้น ที่เพิม่ขึ้นต่อปี  ร้อยละ  5 
7.  การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนทีก่ าหนด ร้อยละ  90 
8.  สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้ต่องบประมาณทัง้หมด 1 : 5 
9.  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. มากกว่า  4.50 
10.  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว (ระดับเอเชีย) อันดับที่  200 
11.  ค่าคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ   มากกว่า  4.50 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดท่ี ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

1      รศ. ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบดี  รองอธิการบด ี ผู้อ านวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2 - 5      อ.สุพจน์  ทรายแก้ว  รองอธิการบด ี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

6      อ.สุพจน์  ทรายแก้ว  รองอธิการบด ี ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7 - 8      ผศ. เจษฎา  ความคุ้นเคย  รองอธิการบด ี ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

9      ผศ. เจษฎา  ความคุ้นเคย  รองอธิการบด ี ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
10      ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย  รองอธิการบด ี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
11      ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ  รองอธิการบด ี หัวหน้างานส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลยัเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เข้า
ท างานในมหาวิทยาลัย 
พัฒนาเพิ่มขึ้นขีด
สมรรถนะของทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเน่ืองทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 

ระดับ 5  จัดท าแผนอัตราก าลัง 
และแผนพัฒนาบุคลากร  
 ด าเนินการตามแผน  
 ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน 
 เงินเดือน และค่าตอบเงิน
ประจ าต าแหน่ง  
 พัฒนาบุคลากร   

งบแผ่นดนิ 
 งบบุคลากร 78,291,200 บาท 
 งบด าเนินงาน 13,027,858 บาท 
 งบอุดหนุน 213,035,400 บาท 

รวมงบแผ่นดิน 304,354,458 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบบุคลากร 27,650,000 บาท 
 งบด าเนินงาน 1,462,520 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 17,781,000บาท 
 
รวมงบรายได้ 46,893,520 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 351,247,978 บาท 
 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน
อธิการบดี  

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

5.2. ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ       
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง            
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.1 โครงการ 
ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  

5.2.1.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ได้รับการ
ปรับปรุงตามแผน  

ร้อยละ 80 ปรับปรุง จัดท าแผน  พัฒนา 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งบแผ่นดนิ 
 

รวมงบแผ่นดิน   -    บาท 
 

งบรายได้ 
 

รวมงบรายได้    -   บาท 
 
รวมทั้งสิ้น   -   บาท 
 

งานนิติการ  
ส านักงาน
อธิการบดี 

งานนิติการ  
ส านักงาน
อธิการบดี 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.2. ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ       
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง            
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 โครงการ
เสริมสร้าง             
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.2.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามแผน การบริหาร
ส านักงาน  
 

ร้อยละ 90  ก ากับติดตาม การ
ด าเนินงานของหาวิทยาลัย  
 การบริหารส านักงาน
(วัสดุส านักงาน วัสดุ
การศึกษา ครุภัณฑ์ 
สาธารณูปโภค เชื้อเพลิง 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่   
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา) 
 ซ่อมแซมปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง(ขนาดเล็ก) 
 การบริหารความเสี่ยง  
 การตรวจสอบภายใน 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 23,380,225 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 434,000 บาท 
 งบอุดหนุน 3,500 บาท 
 งบลงทุน 13,634,500 บาท 
รวมงบแผน่ดนิ 37,452,225 บาท 

 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 36,155,797 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน  4,743,400 บาท 
 งบลงทุน  1,758,500 บาท 

รวมงบรายได้ 42,657,697 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 80,109,922 บาท 

ทุกหน่วยงาน  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 กองนโยบาย
และแผน 
 กองกลาง  
 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 ส านักมาตรฐาน
และการจัด
การศึกษา 
 งานตรวจสอบ
ภายใน 

5.2.3 โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

5.2.3.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
พัฒนา ปรับปรุง 
สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  
 
 

ร้อยละ 
100 

 พัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
(ขนาดใหญ่) 
 พัฒนา ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ 
 จัดหาครุภัณฑ์ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน   

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 274,100 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 3,000,000 บาท 
 งบลงทุน 8,125,000 บาท 
รวมงบแผ่นดิน 11,399,100 บาท 
 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 948,500 บาท 
 งบลงทุน 1,202,610 บาท 
รวมงบรายได้ 2,151,110 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น  13,550,210 บาท 

ทุกหน่วยงาน กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 
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5.2. ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.2.4.1. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ สกอ.  

มากกว่า 
4.50 

 บริหารจัดการมาตรฐาน
การศึกษา (QA) 
 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 170,760 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 514,160 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 684,920 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 1,508,291 บาท 
รวมงบรายได้  1,508,291 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  2,193,211 บาท 

ทุกหน่วยงาน ส านักมาตรฐาน
และการจัดการ
คุณภาพการศึกษา 

5.2.4.2. ระดับ
ความส าเร็จ   การ
จัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินที่เป็นเลิศ
(EdEPx) 

ระดับ 3  การจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdEPx) 

5.2.5 โครงการสื่อสาร
องค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)  

5.2.5.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการสื่อสาร
องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) 
 

ระดับ 5   จัดท าแผนสื่อสาร
องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 
 ด าเนินการตามแผน
สื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบรูณา
การ (IMC) 
 ประเมินผลงานตาม
แผนสื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบ  
บูรณาการ (IMC) 
 
 
 
 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 968 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 968 บาท 
 
งบรายได้  
 งบด าเนินงาน 1,575,600 บาท 
รวมงบรายได้ 1,575,600 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  1,576,568 บาท 
 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน
อธิการบดี 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.2. ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ       
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ  การเสริมสร้าง            
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลยัที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.6 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ      
ตามแผน พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
 

ร้อยละ  
100 

 ประชุมคณะกรรมการใน
หน่วยงาน 
 ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ  
 ประขุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  
 ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย  
 ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการอ่ืนๆ 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 160,000 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 70,960 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 230,960  บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 3,338,040 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 12,000 บาท 
รวมงบรายได้ 3,350,040 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 3,581,000 บาท 

 ทุกหน่วยงาน 
 ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 ทุกหน่วยงาน 
 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวที่มีสุนทรียะ การ
อนามัยสุขาภิบาล และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ดี และมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่ 

5.3.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยแห่ง
ความพอเพียง  

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียว 

ระดับ 5   พัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบอาคาร สถานที่  
 การจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัย  
 การจัดการน้ า  
 การจัดการความปลอดภัย  
 การปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค พื้นฐาน  

งบแผ่นดนิ 
  งบลงทุน 120,750,700 บาท 
รวมงบแผ่นดิน 120,750,700 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 530,300 บาท 
รวมงบรายได้ 530,300 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 121,281,000 บาท 

ทุกหน่วยงาน ส านักงาน
อธิการบดี 
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5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน    
การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอ านวย
ความสะดวก และ          
บริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อม
ต่อการเป็น Semi 
residential University 

5.4.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย การบริการ
วิชาการ 

5.4.1.1 ค่าเฉลี่ยความ     
พึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน   การเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
3.51 

 จัดหาทรัพยากรการ
เรียนรู้ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาฐานข้อมูลการ
เรียนรู้  

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 2,824,200 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 2,403,240 บาท 
 งบลงทุน 1,539,000 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 6,766,440 บาท 
 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 3,434,100 บาท 
 งบลงทุน 510,000 บาท 
รวมงบรายได้ 3,944,100 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 10,710,540 บาท 

 ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

5.4.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.4.2.1 ค่าเฉลี่ย          
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi 
residential University 

มากกว่า 
3.51 

จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ
เครือข่าย 

งบแผ่นดนิ 
 งบด าเนินงาน 58,000 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน 1,778,400 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 1,836,400 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 19,138,400 บาท 
 งบลงทุน 2,400,000 บาท 
รวมงบรายได้ 21,538,400 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 23,374,800 บาท 

ทุกหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  
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5.5 บริหารจัดการ
รายได้จากสินทรัพย์  

5.5.1 โครงการบริหาร
จัดการรายได้จาก
สินทรัพย์ 

5.5.1.1 อัตรา
ผลตอบแทนจาการ
ลงทุน (ROI)  

ร้อยละ 20  จัดหารายได้จากสินทรัพย์  
 พัฒนาโครงการลงทุนเพื่อ
สร้างรายได้  
 พัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานให้มีความพร้อม
ต่อการให้บริการ  
 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้เกิดผลตอบแทน
สูงสุด  

งบรายได้ 
งบรายจ่ายอ่ืน 69,280,000 บาท 
รวมงบรายได้ 69,280,000 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 69,280,000 บาท 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได้ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได้ 

5.6 บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล  

5.6.1 โครงการบริหาร
จัดการโรงเรียนสาธิต 
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

5.6.1.1จ านวนน
นักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

1,566 คน 
 

 การบริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต 
 การจัดหาวัสดุการศึกษา  
 ครุภัณฑ์  

งบแผ่นดนิ 
 งบลงทุน 825,000 บาท 
 งบอุดหนุน 7,517,000 บาท 
รวมงบแผ่นดนิ 8,342,000 บาท 
 
งบรายได้ 
 งบอุดหนุน 42,545,000 บาท 
รวมงบรายได้ 42,545,000 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 50,887,000 บาท 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ์ 5.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผล

การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

มากกว่า  
4.50 

 

หมายเหต ุ:* เกณฑ์การประเมินผล  
5.1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ 1 มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนพฒันาบุคลากร  
ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนอัตราก าลัง และแผนพฒันาบุคลากร 



 

57 
 

 

ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง และแผนพฒันาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบุคลากรมีระดับความผกูพันต่อ
องค์กรที่สงูข้ึน 
5.2.4.2. ระดับความส าเรจ็การจัดการคุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินที่เป็นเลิศ(EdEPx) 

ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ 
ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินการตามแผนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เป็นเลศิ 

 
5.2.5.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 

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

 
5.3.1.1 ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาสิ่งแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัแห่งความพอเพียง 
ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพฒันาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง 
ระดับ 5 มีการน าผลการด าเนินการเข้ารบัการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสเีขียว  
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บทท่ี  3   
การก ากับติดตามประเมินผล 

 
แนวทางการตดิตามประเมินผล 

ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจใน
หลักการสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมายให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการน า
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ ส านัก ผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
และการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตาม
ผลการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให้เอื้ออ านวยต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานและจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารยทุธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มสีมรรถนะสูง มีการประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางทีเ่หมาะสม
ในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ปฏิทินการขบัเคลื่อนการด าเนนิการของแผน 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

ดังตอ่ไปนี ้
ก าหนดการ การด าเนินการ 

พฤษภาคม 2559 จัดประชุมหน่วยงานภายในช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 
มิถุนายน 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2560 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายภาพรวมและระดบัหน่วยงาน 

หน่วยงานจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานจัดสง่กองนโยบายและแผน 

กันยายน 2559 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบประมาณรายได้และแผนงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นขอบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ก าหนดการ การด าเนินการ 
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 วันสุดท้ายของวันท าการทุกเดือน หน่วยงานรายงานผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 และกอง

นโยบายและแผน สรุปและน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย คณะอนุกรรมการรายได้สภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ทุกไตรมาส ไตรมาส 1 รายงานเดอืนมกราคม 2560  ไตรมาส 2 รายงานเดือนเมษายน 2560 ไตรมาส 3 รายงานเดือนกรกฎาคม 2560 
และไตรมาส 4 รายงานเดือนตลุาคม 2560 และกองนโยบายและแผน สรุปและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย คณะอนุกรรมการรายได้สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
รูปแบบแนวทางในการตดิตามประเมินผล 

เพื่อท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 สามารถบ่งช้ีถึง
สัม ฤท ธ์ิผลของการด า เนิ นงานและ เป็ น ไปตามห ลั กการของการบ ริห ารยุทธศาสตร์ เพื่ อพัฒ นาองค์การให้ มี สมรรถนะสู ง  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานในแนวใหม่ที่มี
ลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลส าเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือและเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดย
ก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล   มิติคุณภาพ มิติ
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
การขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมี

การพัฒนากลไกและวางเงือ่นไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ทีก่ าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ ส านัก รวมทั้งส านัก
งบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
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กรอบการประเมินผล 
ของแผนปฏิบัติ

ราชการ 
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1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
โดยจ าเป็นต้องมีการน าเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อช้ีแจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานการจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการ
จัดให้มีการประชุมติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.3 การมีเวทีหรือเปิดพื้นทีใ่นการรว่มมือแลกเปลีย่นเรยีนรู้ความเคลือ่นไหวของการด าเนินงานร่วมกนัของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง โดยเฉพาะในส่วนของ
บุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะโดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการ
รับรู้ถึงผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะเพื่อจะได้เป็นปจัจยั
กระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดัน ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งข้ึน โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการน าเสนอเผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่
หลากหลายที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

 

 


