
                                     





สำรบัญ 

                หน้ำ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 ปรัชญา               1 
 ปณิธาน               1 
 วิสัยทัศน์               1 
 พันธกิจ               1 
 นโยบายคณะวิทยาการจัดการ             2 
 เป้าประสงค์               4 
 อัตลักษณ์               4 
 เอกลักษณ์               4 
 ค่านิยมองค์กรคณะวิทยาการจัดการ            5 
 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ            6 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของคณะวิทยาการจัดการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560 - 2564         7 
 แผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน           12 
 ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์            13 
 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย         15 

 

 



สำรบัญ (ต่อ) 

                หน้ำ 

ส่วนที่ 2  แผนงำน/โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์  

 แผนงาน งาน และงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563          23 

ส่วนที่ 3  รำยละเอียดโครงกำร กิจกรรม               

 รายละเอียดโครงการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย        24 

ภำคผนวก     
-  ตารางการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) คณะวิทยาการจัดการ   
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน พัฒนาและบริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



1 
ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562   

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

 
ปรัชญา (Philosophy)  

“ ศึกษาดี  มีคุณธรรม  วิทยาการก้าวล ้า  น้าสู่สากล ”  
 

ปณิธาน (Determination)  
 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานร ะดับสากล             
ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ต ารา และการบริการวิชาการ  
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นน าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านการบริหารและการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการ 

บูรณาการกับการท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชน 

อย่างยั่งยืน 
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
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นโยบายคณะวิทยาการจัดการ 
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต   

1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต โดยบูรณาการองค์ความรู้กับการท างานไปสู่การปฏิบัติ  
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
1.6 จัดท าแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.1 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3. นโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และพระบรมราโชบาย 
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4. นโยบายด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ 
4.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
5.1 จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ 
5.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองการจัดการศึกษารูปแบบ Productive Learning 
5.4 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้เสีย 
5.5 พัฒนาองค์ความรู้แห่งความสุข และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.8 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดท างบประมาณที่สอดคล้อง

กับพันธกิจทุกพันธกิจและมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

6. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.1 พัฒนาแผนงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร และนักศึกษา 
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างาน 
6.5 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
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เป้าประสงค ์(Goals)  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  โดยการบูรณาการกับ 

การท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 
อัตลักษณ์ 

“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 
 
เอกลักษณ์ 

 

 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ค่านิยมองค์กร คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในด้าน “การน้าองค์กร” เพ่ือสร้างระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะให้มีความสุข  

ความเข้มแข็ง และพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะวิทยาการจัดการจึงได้ก าหนดค่านิยมองค์กร คือ “D–H–C–S” เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และ  
เป็นหลักคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

Dedicated คือ “การมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ” แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่การงานร่วมกันด้วย 
ความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

 Happy Workplace คือ “การปฏิบัติงานและใช้ชีวิตอยู่ในที่ท้างานอย่างมีความสุข” โดยใช้ความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body)  
น้ าใจงาม (Happy Heart) สังคมดี (Happy Society) ผ่อนคลาย (Happy Relax) หาความรู้ (Happy Brain) มีความสงบ (Happy Soul) วินัยการใช้เงิน (Happy Money) 
และครอบครัวด ี(Happy Family) 
 Creativeness คือ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ” ทั้งความคิดใหม่ แนวทางใหม่ ทัศนคติเชิงบวก ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะท าให้ 
เกิดผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ท่ีชัดเจน ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม  
 Self-Development คือ “การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจะเกิดจากการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองด้วยความเต็มใจและสมัครใจ  
โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนได้ง่ายและเป็นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล  
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โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ  
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 

ส้านักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่ือสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาเเละสารสนเทศ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐานการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และพันธกิจสัมพันธ์   

หัวหน้าส้านักงานคณบดี 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จของคณะวิทยาการจัดการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560 - 2564   

ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
KPI 1.1  จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนา หรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 

1.1.1  หลักสูตรระยะสั้น  - - - 1 
หลักสตูร 

2  
หลักสตูร 

1.1.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  - - - 1 
หลักสตูร 

1  
หลักสตูร 

KPI 1.2  จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.2.1  ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ - - 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 

1.2.2  ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ - - 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 

1.2.3  ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์  
กพอ. ก าหนด  

20 
ผลงาน 

30 
ผลงาน 

40 
ผลงาน 

50 
ผลงาน 

60 
ผลงาน 

KPI 1.3  ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
1.3.1  ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด  - - ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

1.3.2  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  - - ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

KPI 1.4  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

- - ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

KPI 1.5  จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  - - - 1  
เรื่อง 

1  
เรื่อง 

KPI 1.6  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่สุดท้ายที่มีผลงานทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี ตั้งแตร่ะดับ B1 ขึ้นไป 

- - ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

KPI 1.7  จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะวิทยาการจัดการ - - 1 ราย 2 ราย 3 ราย 

KPI 1.8  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

KPI 1.9  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 



8 
ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562   

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
KPI 2.1  ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา   
ท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

-  -  ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

KPI 2.2  จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมท่ีเกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย - - 1 
โครงการ 

1  
โครงการ 

1  
โครงการ 

KPI 2.3  จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ - 
  

10 ผลงาน 30 ผลงาน 40 ผลงาน 50 ผลงาน 

KPI 2.4  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus 
(พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

- - 5 ผลงาน 5 ผลงาน 5 ผลงาน 

KPI 2.5  จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้
โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

- - - 1 ผลงาน 1 ผลงาน 

KPI 2.6  จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถด้ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ น 
KPI 3.  จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส้านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก  
ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น้าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส้านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
KPI 4.1  จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ 
นานาชาติ 

-  -  1 ผลงาน  2 ผลงาน  3 ผลงาน  
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
KPI 5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก - - ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 

KPI 5.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ  
ปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 

- - ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

KPI 5.3  ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

KPI 5.4  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน - - ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 

KPI 5.5  ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์  
สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 

- - ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

KPI 5.6  ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) - - ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ  
30 

KPI 5.7  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) เพ่ิมข้ึน 

- - ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 

KPI 5.8  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) อันดับที ่
200 

น้อยกว่า 
200 

น้อยกว่า 
200 

น้อยกว่า 
195 

น้อยกว่า 
185 

KPI 5.9  ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด - - 2 4 6 

KPI 5.10  ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - - ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 
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แผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น านโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยอาศัย
เทคนิคการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการด าเนินการผ่านมุมมองย่อย 
4 ด้าน ได้แก่ มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติกระบวนการ มิติคนและความรู้ และมิติการเงิน โดยแยกวิเคราะห์และสังเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู   
 และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562   

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

1.  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
2.  พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
4.  สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

1.  จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย 
2.  สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความ

เหลื่อมล้ าสร้างความมั่งค่ังและยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1.  สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้    
 ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

2.  ยกระดับผลงานกิจกรรมการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ     
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ 
สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1.  บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
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ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562   

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
มีธรรมาภิบาล  

1.  บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และ
บุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

2.  เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
3.  พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4.  พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
5.  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะการอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคาร

สถานที ่
6.  จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐาน

ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562   

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนที่มีการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 

ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

1.2 พัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 

 

1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 

ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ  
85  

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

- - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานผ่านการ
ท างานร่วมกับชุมชนต่อนักศึกษา 
ทั้งหมด 

- ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต 
มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

- - ร้อยละ 
 50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาสากล 

ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 

- - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 
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ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562   

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ

ประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ภายในประเทศที่มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

1 
เครือข่าย 

1
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

2
เครือข่าย 

2
เครือข่าย 

1.4.2 โครงการสร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในต่างประเทศที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

1 
เครือข่าย 

1
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1
เครือข่าย 

1
เครือข่าย 
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ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562   

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 2.1 จัดหาสนับสนุน

งบประมาณทุนวิจัย 
โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการ
สร้างผลงานวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี - 1.7 
ล้านบาท 

1.7 
ล้านบาท 

1.7 
ล้านบาท 

1.7 
ล้านบาท 

 2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็น 
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ 
และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐลดความเหลื่อมล้ าสร้าง
ความม่ังคั่งและยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

- - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

2.2.2 โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
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แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือ
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 

จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูล
ต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญ
เพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

- - 
  

2 
หมู่บ้าน 

 

2 
หมู่บ้าน 

2 
หมู่บ้าน 

ระดับความส าเร็จของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรม
การด า เนิ นงานโครงการตาม
พระราชด าริหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม 
แนวพระราชด าริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนโครงการนิทรรศการวันส าคัญ - - - 5  
โครงการ 

5  
โครงการ 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
 ตัวชี วัดที่  ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  

  ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3 มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4 มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาและที่มคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลกัฐานที่ชัดเจน และมีการจดัการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
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ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562   

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส้านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น้าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.1 บริหารจัดการงาน
ส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
สานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริม
ศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลการด าเนินงานตามกลไก
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

- - - 5 ข้อ 5 ข้อ 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
 ตัวชี วัดที่ ผลการด าเนินงานตามกลไกศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธ ารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและ

สร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และประเมินความส าเร็จของตัวบ่ง ช้ีความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ 

แผนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสาน ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

ได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ 
5. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นรากฐ านที่เข้มแข็ง 

ในสังคมท่างกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ 
6. ทุกคณะจัดท าหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ในด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม โดยน าจุดเด่นของ 

อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี มาสร้างคุณค่าใหม่หรือความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้กับประเทศบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากศิลปวัฒนธรรม สามารถประยุกต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสอดรับกับสังคมโลกสมัยใหม่ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ 1-2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
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แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
5.1 บริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และ
บุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
องค์กรแห่งการเรียนรู้โครงสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

-  -  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

5.3 พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- - ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

5.4 พัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารส านักงาน 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
90  

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
90  

โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนการจัดประชุม 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100  

5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียวที่มีสุนทรียะการอนามัย
สุขาภิบาลและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

- - ระดับ 4  ระดับ 5 ระดับ 5 

5.6 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การ

>3.51 >3.51 >4.51 >4.51 >4.51 
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แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งอ านวย
ความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi residential University 

การศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ 

เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการขั้น
พ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัย 

5.6.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา 
และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น Semi residential 
University 

>3.51 >3.51 >4.51 >4.51 >4.51 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  

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

 ตัวชี วัด  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ครงสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
 ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจดัการความรู้  
 ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผน ร้อยละ 51 - 100 
 ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนพัฒนาการจัดการความรู้ 
 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

 

ตัวชี วัด  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน  การประกันคุณภาพการศึกษา  
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2.  มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคระเพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าต่อเนื่อง 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 เกณฑ์การประเมิน 
 

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

 
 ตัวชี วัด  ระดับความส าเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสเีขียว 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวทิยาลัยสีเขียว 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสเีขียว 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัสเีขียว มากกว่า 3.51  
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แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 

 

1. แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 

1.1  งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 
1.2  งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 
1.3  งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
1.4  งาน พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างาน  

  ร่วมกับชุมชน 
1.5  งาน บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
1.6  งาน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
1.7  งาน สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 
1.8  งาน สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน  

  ต่างประเทศ 
 

5. แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
5.1  งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 
5.2  งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5.3  งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4  งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
5.5  งาน จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร 
5.6  งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว 
5.7  งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ 
5.8  งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
2.1  งาน จัดหาทุนสนับสุนการวิจัย 
2.2  งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

 

 3. แผนงานพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 
3.1  งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

 

 

4. แผนงานการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส้านึก 
4.1  งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 

  
 
 

แผนงาน / โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 2
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2560 2561 2562 2563 2564

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการ
เรียนทีม่ีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning)

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

ร้อยละของหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning)

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning)

ร้อยละของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษาทีม่ี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวชิาทีเ่ปิดสอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning)

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาทีจ่ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวติในศตวรรษที ่21

ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวติในศตวรรษที ่21

- - ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning)

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการพัฒนาทักษt
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

- - ร้อยละ
50

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

งาน :  บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุน่ใหม่ (Startup)

แผนกลยทุธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะวิทยาการจดัการ

ค่าเป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลกั ตวัชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1   การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive learning)

งาน :  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning)

งาน :  พัฒนาทักษะของนักศึกษาทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที ่21

งาน :  ส่งเสริมการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning)

งาน :  พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน

โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน

ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานผ่าน
การท างานร่วมกับชุมชนต่อนักศึกษา
ทัง้หมด

- ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50
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ค่าเป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลกั ตวัชี้วัด

2 เครือข่าย 2 เครือข่าย

งาน :  สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ

สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพือ่
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศทีม่ีการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน

1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย

งาน :  พัฒนาทักษะการเรียนรูภ้าษาสากล

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล ร้อยละของนักศึกษาทุกชัน้ปีทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านภาษา

- - ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

งาน :  สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ

สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพือ่
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับ
หน่วยงานภายในประเทศ

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศทีม่ีการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน

1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย
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ค่าเป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลกั ตวัชี้วัด

งาน  :  จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย

จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวจิัย โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวจิัย จ านวนเงินสนับสนุนการวจิัยต่อปี  -  1.7 
ล้านบาท

 1.7 
ล้านบาท

 1.7 
ล้านบาท

 1.7 
ล้านบาท

สร้างผลงานวจิัยทีเ่ป็นองค์ความรู้ใหม่ทีต่อบ
โจทยร์ะดับชาติ และท้องถิน่เพือ่สนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐลดความเหล่ือมล้ าสร้าง
ความมัง่ค่ังและยัง่ยนืของท้องถิน่ประเทศชาติ

โครงการส่งเสริมงานวจิัยและงานสร้างสรรค์เพือ่
เสริมสร้างความเข้มแข็งเพือ่การพัฒนาท้องถิน่

ร้อยละของอาจารยท์ีไ่ด้รับการส่งเสริมการผลิตผล
งานวจิัยหรือนวตักรรมทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ทีต่อบ
โจทยร์ะดับท้องถิน่หรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิน่

 -  -  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80

สร้างผลงานวจิัยทีเ่ป็นองค์ความรู้ใหม่ทีต่อบ
โจทยร์ะดับชาติ และท้องถิน่เพือ่สนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐลดความเหล่ือมล้ าสร้าง
ความมัง่ค่ังและยัง่ยนืของท้องถิน่ประเทศชาติ

โครงการประชุมวชิาการระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย

จ านวนคร้ังการจัดประชุมวชิาการระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ

 -  -  -  1 คร้ัง  1 คร้ัง

งาน  :  จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

งาน  :  ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน
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จ านวนหมูบ่้านในจังหวดัปทุมธานีและจังหวดั
สระแก้วทีม่ีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชน
ส าคัญเพือ่ใช้ในการพัฒนาท้องถิน่

- - 2 หมูบ่้าน 2 หมูบ่้าน 2 หมูบ่้าน

ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวทิยาลัยเพือ่ร่วมกันศึกษาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิน่ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของมหาวทิยาลัย

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายใน
และภายนอกเพือ่ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิน่และเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิน่สามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยนื

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพือ่
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิน่และ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิน่สามารถด ารงอยูไ่ด้
อยา่งยัง่ยนื

งาน  :  สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
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งาน  :   บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุง
ศิลปะและ วฒันธรรมทัง้การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
สืบสานเผยแพร่วฒันธรรมไทย

โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน่

ผลการด าเนินงานตามกลไกศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย

- - - 5 ข้อ 5 ข้อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูต้่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อ
ยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

งาน  :   พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสูค่วามเป็นเลิศ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี
สมรรถนะทีเ่ป็นเลิศพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้
อาจารย ์และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning)

โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็นเลิศ

ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวทิยาลัยทีรั่บผิดชอบต่อสังคม

โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้โครงสร้างชุมชนอุดมปัญญา

- - ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพือ่สู่ความเป็นเลิศ

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

- - ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

พัฒนาประสิทธผิลการบริหารส านักงาน โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหาร
ส านักงาน

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนทีก่ าหนด ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

พัฒนาประสิทธผิลการบริหารส านักงาน โครงการจัดประชุมเพือ่พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาค

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัด
ประชุม

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

พัฒนามหาวทิยาลัยสีเขียวทีม่ีสุนทรียะ
การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมทีดี่และมีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่

โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการ
มหาวทิยาลัยสีเขียว

ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวทิยาลัย
สีเขียว

- - ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5

งาน  :   มาตรฐานการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ

งาน  :   พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน

งาน  :   จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

งาน  :   พัฒนาสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว

งาน  :   พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
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จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศส่ิงอ านวย
ความสะดวก และบริการขัน้พืน้ฐานภายใน
มหาวทิยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University

โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวจิัย การ
บริการวชิาการ

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยต่์อ
ส่ิงสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการขัน้พืน้ฐานภายใน
มหาวทิยาลัย

>3.51 >3.51 >4.51 >4.51 >4.51

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศส่ิงอ านวย
ความสะดวก และบริการขัน้พืน้ฐานภายใน
มหาวทิยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University

โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารยต่์อ
การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University

>3.51 >3.51 >4.51 >4.51 >4.51

งาน  :   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งาน  :   จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
2. มีมาตรการสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา 
4. มีผลงานเผยแพร่ระดับชาติมากขึ้น 
5. มีความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ 

 

1. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศมีจ านวนน้อย 
2. สัดส่วนคุณวุฒิปริญญาเอก (12 : 57) 
3. สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ (23 : 57) 
4. สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
5. อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะกับสถานประกอบการมีจ านวนน้อย 
6. ภาพลักษณ์องค์กรยังไม่เป็นที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Treats)  

1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ราชภัฏ 20 ปี 

2. นโยบายของรัฐมีการสนับสนุนธุรกิจ New S-Curve และ S-Curve 
3. สถานประกอบการมีความสนใจในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถานศึกษา 

1. สภาพการณ์แข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึน 
2. อัตราการลดลงของจ านวน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลต่ออัตรา
การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
3. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ 

 







                                  


