แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. 2560-2564
1

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2

บทสรุปผู้บริหาร
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ได้นาทิศทางของแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2560 – 2564 ฉบับปรับปรุงพฤษภาคม 2560 แผนรวมทั้ง
นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายของคณะผู้บริหาร และข้อมูล สถิติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
การระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
3

สารบัญ
หน้า
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
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แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ปรัชญา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นสถาบันที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารและการบริการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตบริการเพื่อสร้างสรรค์ด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานระดับคณะในจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารและการบริการลาดับที่ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1

พันธกิจ
1. ดาเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
และความเป็นสากล อีกทั้งยังสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
3. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) เพื่อตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือ
ระดับนานาชาติ
4. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
5. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

1

เป้าประสงค์
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) มุ่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านการบริหารและการบริการ เพื่อออกไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปีละไม่น้อยกว่า 200 คน
2. ส่งเสริม จัดหา และพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านทางด้านการบริหารและการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ประชาคม
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
3. ให้บริการทางวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) แก่หน่วยงาน ชุมชน ประชาคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 300 คน และมีรายได้จากการบริการวิชาการแบบมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000,000 บาท
4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปั ญญา
ท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
5. พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ปีละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
2560
2561
2562
2563
2564
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวิต มีศกั ยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.1. จานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น
1
1
1

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด

รองคณบดี

งานวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิชาการและ
งานวิจัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด

หลักสูตร หลักสูตร

1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

3

1.2 จ านวนผลงานเชิ งประจั ก ษ์ ข องนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริญญาตรี
1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
1.2.2. ผลงานที่ได้รบั การอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์
กพอ.กาหนด
1.2.4 จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.3 ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
ร่วมกับชุมชน
1.3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม โครงการต่อ
จานวนอาจารย์ทั้งหมด

หลักสูตร

2

2

หลักสูตร

หลักสูตร

4
ผลงาน
26
ผลงาน
10
ผลงาน

4
ผลงาน
26
ผลงาน
10
ผลงาน

50
ผลงาน
28
ผลงาน
10
ผลงาน

8 คน

8 คน

8 คน

ร้อยละ
30

3

ร้อยละ
40

ร้อยละ
50

ตัวชี้วัด

4

1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
1.4 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับที่มผี ลงาน
เชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทตี่ อบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รบั การเผยแพร่ระดับ
นานาชาติ
1.6 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรูเ้ ชิง
ผลิตภาพ
1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR) หรือเทียบเท่า
1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป

2560

เป้าหมาย
2561
2562
2563
ร้อยละ ร้อยละ
70
80
ร้อยละ ร้อยละ
30
40

2564
ร้อยละ
90
ร้อยละ
50

ร้อยละ
5

ร้อยละ
7

1
เรื่อง

1
เรื่อง

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิชาการ

ร้อยละ
9

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิชาการ

1
เรื่อง

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิชาการ

1.8 จานวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการ
บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ
85
ร้อยละ
85
20
ราย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
80
80
80
มากกว่า มากกว่า มากกว่า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4.51
4.51
4.51

รองคณบดี

งานวิจัย บริการ
วิชาการ และ
พัฒนาท้องถิ่น
งานวิชาการ

รองคณบดี

งานวิชาการ

1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น

4

ร้อยละ
85
ร้อยละ
85
20
ราย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ร้อยละ
85
ร้อยละ
85
20
ราย

เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
2560
2561
2562
2563
2564
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
50
60
70
ท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ
2.2 จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจาก
1
1
1
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย
โครงการ โครงการ โครงการ
2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยทีไ่ ด้รับ
25
25
25
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลงาน ผลงาน ผลงาน

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด

รองคณบดี

งานวิจัย

รองคณบดี

งานวิจัย

รองคณบดี

งานวิจัย

2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจา ที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus
(พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการ
อ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน)
2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ พัฒนา
นวัตกรรม
2.5.1 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร เป็นต้น
2.5.2 จานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการ
ที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม
ได้โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา

70
70
70
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
บทความ บทความ บทความ

รองคณบดี

งานวิจัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดี

งานวิจัย

ตัวชี้วัด

5

2
ชิ้น

3
ชิ้น

4
ชิ้น

1
ผลงาน

1
ผลงาน

2
ผลงาน

5

ตัวชี้วัด

2560

เป้าหมาย
2561
2562
2563
1
1
รางวัล รางวัล

2564
2
รางวัล

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองคณบดี

2.6 จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจาก
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
3.2 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
2 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 3 ชุมชน 3 ชุมชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดตี ่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.1 จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและ
2
2
2
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ผลงาน ผลงาน ผลงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี
ปริญญาเอก
30
35
40
5.2 ร้อยละของอาจารย์ทสี่ าเร็จการศึกษาจาก
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี
ต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาใน
10
15
20
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
5.3 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทาง ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี
วิชาการ
40
50
50
60
70
5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสูต่ าแหน่ง
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รองคณบดี
ที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน
3
3
3

6

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด
งานวิจัย

งานบริการ
วิชาการและพันธ
กิจสัมพันธ์
งาน
ศิลปวัฒนธรรม
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานแผนและ
งบประมาณ
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 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

8
8

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
5.6 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนองรับต่อการเป็น Semi residential University
5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต
9
9

แผนงาน โครงการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
เป้าหมาย
กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้น
80
100
100
100
100 กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
การเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง
หลักสูตรจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงผลิต
ภาพ
(Productive
learning)

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่พัฒนา
หรือปรับปรุง
เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.1 พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive
learning)

1.1.2 1.1.2
โครงการบริหาร
จัดการ
งบประมาณการ
ดาเนินงาน
วิชาการ

1.1.2.1. ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ของการเบิกใช้
100
100
100
100
งบประมาณการ
ดาเนินงานวิชาการ
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กลยุทธ์

10

ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

ภาพ (Productive learning) ทั้ง
หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และหลักสูตรนานาชาติ
 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
บทเรียนและจัดหา ผลิตสื่อ ชุดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานด้วยตนเอง
 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อปวง
ชนชุดการเรียนรู้หรือฝึกอบรม
ยกระดับสมรรถนะทักษะให้แก่
ประชาชน คนทางานที่ต้องการ
เปลี่ยนอาชีพ
 พัฒนาหลักสูตรและชุดการเรียนรู้
แบบสหวิชาการร่วมกันระหว่างคณะ
หรือมีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหน่วยงานภายนอก
ร้อยละ ● จ่ายค่าตอบแทนการสอนในเวลา วิทยาลัยนวัตกรรม
100 และนอกเวลา
การจัดการ
● จ่ายค่านิเทศ
● จ่ายค่าตอบแทนการควบคุมและ
สอบวิทยานิพนธ์
● จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หลักสูตร
● มอบทุนการศึกษา

ผู้รายงาน
งานวิชาการ

งานวิชาการ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.2 พัฒนา
สมรรถนะ
ของนักศึกษาให้
เกิดการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิต
ภาพ
(Productive
learning)

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.2.1.1 ร้อยละ
ของรายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา

เป้าหมาย
กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ●เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
85
90
95
95
100 ก่อนเข้าศึกษา
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●จัดการเรียน การสอน เช่น
Authentic learning, Selfdirected learning,
Cooperative learning,
Crystallization learning,
Project learning เป็นต้น
●จัดการแสดงผลงานการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพของหลักสูตร
●จัดประกวดผลงานโครงการการ
จัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพเพื่อ
ค้นหา Best Practice
●จัดหาวัสดุ และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
●ดาเนินงานด้านสหกิจศึกษา
●สนับสนุนการเผยแพร่ที่เกิดจาก
การเรียนรู้ชิงผลิตภาพ
(Productive learning)ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
●สนับสนุนการสร้างผลงาน เชิง
ประจักษ์ของนักศึกษา เพื่อให้
ได้รับการอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

ผู้รายงาน
งานวิชาการ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.2.2 โครงการ
พัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาที่
จาเป็นต่อการ
ดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

1.2.2.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จาเป็นต่อ
การดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย
กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่
80
80
80
80
80 21 จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการ
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หลัก คือ
1. ความรู้ในวิชาแกนและเนื้อหา
ประเด็นที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่
21 ประเด็นที่สาคัญสาหรับศตวรรษ
ที่ 21 ที่ส่งผลต่อความสาเร็จและมี
ความสาคัญ ในที่ทางานและชุมชน
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global
Awareness) ความรู้เกี่ยวกับ
การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ
การเป็นผู้ประกอบการ (Financial,
Economics, Business and
Entrepreneurial Literacy)
ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี
(Civic Literacy) ความรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Literacy
2.ทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
ทักษะที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
2.1.ทักษะชีวิตและการทางาน
(Life and Career Skills) 2.2.
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ

12

ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

ผู้รายงาน
งานพัฒนา
นักศึกษา

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563

2564

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

เทคโนโลยี (Information, Media
and Technology Skills) 2.3.
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(Learning and Innovation
Skills)
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1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.2.3 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบัติผา่ นการ
ทางานร่วมกับ
ชุมชน

1.2.3.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ
ผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชนต่อ
จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด

1.2.4.โครงการ
บ่มเพาะให้
บัณฑิตมีทักษะ
เป็น
ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่
(Startup)

1.2.4.1 ร้อยละ
ของหลักสูตรทีม่ ี
การพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  จัดกิจกรรมในรายวิชาให้กับ
20
30
40
50 นักศึกษาโดยนาเอาความรู้งาน
สร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรมไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก
นาเสนอผลการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานดีเด่น ระดับหลักสูตร
คณะ และมหาวิทยาลัย
 จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรูข้ องอาจารย์มืออาชีพและ
มอบรางวัลนวัตกรรมการสอน
ดีเด่น
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  พัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือ
50
60
70 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 จัดกิจกรรมการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จัดการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานที่
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วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

งานวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

งานวิจัย
บริการ
วิชาการ และ
พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์

โครงการ
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1.3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ภาษาสากล

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

1.4.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบ
ประชารัฐกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศ
1.4.2 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชนใน
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษาทุกชั้นปีที่
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563

2564

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ทางานหรือในสถานศึกษาแก่
ผู้เรียน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  พัฒนาทักษะ การใช้
วิทยาลัยนวัตกรรม
80
80
80 ภาษาสากล
การจัดการ
 จัดการทดสอบความสามารถ
CEFR
 จัดการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาจีน HSK

1.4.1.1 จานวน
1
1
1
1
1
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เครือข่ายความ
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย ด้านการจัดการเรียนการ
ร่วมมือ
สอน หลักสูตร และ
ภายในประเทศทีม่ ี
แลกเปลีย่ นนักศึกษา
การจัดกิจกรรม
ภายในประเทศ
ร่วมกัน
1.4.2.1 จานวน
1
1
1
1
1
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เครือข่ายความ เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย ด้านการจัดการเรียนการ
ร่วมมือกับ
สอนหลักสูตร และ
สถานศึกษา
แลกเปลีย่ นนักศึกษาใน
หน่วยงานภาครัฐ
ต่างประเทศ
และเอกชนใน
ต่างประเทศ และ
มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน
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ผู้รายงาน

งานวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

งานวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

งานวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
เป้าหมาย
กิจกรรม
ผู้ดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564
2.1 สร้างเครือข่าย 2.1.1 โครงการ 2.1.1.1จานวน
1
1
1
1
1 ● จัดหางบประมาณวิจัยจาก วิทยาลัยนวัตกรรม
จัดหาสนับสนุน
จัดหาทุน
เงินสนับสนุนการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท แหล่งทุนภายในและภายนอก การจัดการ
งบประมาณทุน
สนับสนุนการ
วิจัยต่อปี
● จัดหาทุนวิจัยและ
วิจัย
สร้างผลงานวิจัย
สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก
กลยุทธ์
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2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรม ที่ตอบ
โจทย์ระดับชาติ
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง
และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น
ประเทศชาติ

โครงการ

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์
เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนา
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

2.2.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสริม
การผลิต
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ ร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิทยาลัยนวัตกรรม
80
80
80 เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
การจัดการ
สร้างสรรค์
 อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย ผลิต
นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
จากการปฏิบัติการวิจัย และ
การทาวิจัยร่วมระหว่าง
เครือข่าย
 พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติส่งเสริม
สนับสนุนการไปนาเสนอผลงาน
ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
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ผู้รายงาน
งานวิจัย

งานวิจัย

กลยุทธ์
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2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรม ที่ตอบ
โจทย์ระดับชาติ
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง
และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น
ประเทศชาติ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในฐานข้อมูล TCI ISI
SJR และScopus
 ส่งเสริม สนับสนุน การให้
ความรู้ด้านการวิจัยให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย
2.2.3. โครงการ 2.2.3.1 จานวน 2 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง ●จัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนวัตกรรม
จัดประชุม
ครั้งการจัด
หรือระดับนานาชาติ
การจัดการ
วิชาการ
ประชุมวิชาการ
จัดประชุมวิชาการหรือเพิ่ม
ระดับชาติหรือ ระดับชาติหรือ
พื้นที่สาธารณะทางสังคม
นานาชาติ
นานาชาติร่วมกับ
นาเสนอผลงานนวัตกรรมทาง
ร่วมกับภาคี
ภาคีเครือข่ายต่อ
สังคม
เครือข่าย
ปีงบประมาณ
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ผู้รายงาน

งานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป้าหมาย
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
3.1 สร้าง
3.1.1 โครงการ 3.1.1.1 จานวน
3
3
3 ● สร้างเครือข่ายร่วมกับท้องถิ่น วิทยาลัยนวัตกรรม
เครือข่ายชุมชน สร้างเครือข่าย หมู่บ้านในจังหวัด
หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน ● สารวจข้อมูลหมู่บา้ น
การจัดการ
นักปฏิบัติ
ชุมชนนัก
ปทุมธานีและ
● จัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้าน
จากภายในและ ปฏิบัติ เพื่อ
จังหวัดสระแก้วที่
● รายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน
ภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษา มีฐานข้อมูลตาบล
● คัดเลือกหมู่บ้านที่สาคัญเพื่อทา
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหา
ในการคัดเลือก
กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์
แก้ไขปัญหาของ ของชุมชน
ชุมชนสาคัญเพื่อ
● จัดกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ถอด
ชุมชนท้องถิ่นและ ท้องถิ่นและ
ใช้ในการพัฒนา
บทเรียนและนาเสนอผลงานต่อ
เสริมพลังให้ชุมชน เสริมพลังให้
ท้องถิ่น
ประชาคม
ท้องถิ่นสามารถ ชุมชนท้องถิ่น 3.1.1.2 ระดับ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ● สร้างประมวลองค์ความรู้
วิทยาลัยนวัตกรรม
ดารงอยู่ได้อย่าง สามารถดารง ความสาเร็จของการ 5
5
5
5
5 ● สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและ การจัดการ
ยั่งยืน
อยู่ได้อย่าง
สร้างเครือข่ายชุมชน
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ยั่งยืน
นักปฏิบัติเพื่อ
● จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชน
จากภายในหรือ
ท้องถิ่น
ภายนอก
● การบรรยายสาธารณะ (Public
มหาวิทยาลัยเพื่อ
Lecture)
ร่วมกันศึกษาและ
● จัดหารายได้จากการฝึกอบรมการ
แก้ไขปัญหาของ
ให้บริการทางวิชาการและการ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (จากสถาน
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
ประกอบการ โรงเรียน องค์กร
บูรณาการภารกิจ
ปกครองท้องถิ่นและภาคธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรม)
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด
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ผู้รายงาน
งานพันธกิจ
สัมพันธ์

งานพันธกิจ
สัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

4.1 บริหารจัดการ
งานส่งเสริมศาสนา
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย

4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการ
งานส่งเสริม
ศาสนาทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1.1.1 ผลการ
ดาเนินงานตาม
ระบบกลไกล
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563
5
ข้อ

18
18

กิจกรรม
รับผิดชอบ
2564
5 ●
จัดกิจกรรมด้าน วิทยาลัยนวัตกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ข้อ
การจัดการ
●
ประกวดผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ
●
สร้างผลงาน
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ

ผู้รายงาน
งานศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.1 บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ให้มีสมรรถนะที่
เป็นเลิศพร้อม
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
และพัฒนา
สมรรถนะที่เป็น
เลิศพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง
และพัฒนา
สมรรถนะให้
อาจารย์และ
บุคลากรให้เกิด
การรู้เชิงผลิต
ภาพ
(Productive
Learning)

5.1.1
โครงการ
พัฒนาระบบ
การจัดการ
ทรัพยากร
บุคคล สู่
ความเป็นเลิศ

5.1.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ

2560
ระดับ
5

2561
ระดับ
5

เป้าหมาย
2562 2563
ระดับ ระดับ
5
5
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2564
ระดับ
5

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยนวัตกรรม
● จัดทาแผนอัตรากาลัง
การจัดการ
และแผนพัฒนาบุคลากร
● ประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผน
● บริหารเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเงินประจา
ตาแหน่ง
● บริหารกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
● สร้างสรรค์และพัฒนา
บุคลากร
● สนับสนุนให้บุคลากรทา
ผลงานเสนอเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
● พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร
● ประเมินผลความพึง
พอใจที่มีต่อสถาบัน
● จ่ายค่าตอบแทน
ล่วงเวลา เสาร์–อาทิตย์
เจ้าหน้าที่สานักงาน

ผู้รายงาน
งานบริหารงาน
บุคคล

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้าหมาย
2562 2563

2564

กิจกรรม
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(ต่อ)
● จัดทาเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ Professional
License
● พัฒนาอาจารย์ บุคลากร
ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
● จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน
และการออกแบบ การ
เรียนรูส้ าหรับอาจารย์มือ
อาชีพและอบรมการใช้งาน
● พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพ
● ส่งเสริมการมีประสบการณ์
ตรงของอาจารย์ด้วยการ
แลกเปลีย่ นอาจารย์และการ
ร่วมปฏิบตั ิงานจริงใน
หน่วยงาน โรงเรียน สถาน
ประกอบการ

20

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

กลยุทธ์
5.2 เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลเพื่อ
เป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อ
สังคม

โครงการ

21

5.2.3
โครงการ
พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้าง
ชุมชน
อุดมปัญญา
5.3 พัฒนา
5.3.1 โครงการ
มาตรฐาน
จัดการ
การศึกษาสู่ความ มาตรฐาน
เป็นเลิศ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ
5.4 พัฒนา
5.4.1 โครงการ
ประสิทธิผล
พัฒนา
การบริหาร
ประสิทธิผล
สานักงาน
การบริหาร
สานักงาน

ตัวชี้วัด
5.2.3.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปัญญา
5.3.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

2560 2561
ระดับ ระดับ
3
4

เป้าหมาย
2562 2563
ระดับ ระดับ
5
5

ระดับ
5

ระดับ
5

5.4.1.1 ร้อยละของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การเบิกจ่าย
90
90
90
งบประมาณ
ตามแผนที่กาหนด

ร้อยละ
90

21

กิจกรรม
2564
ระดับ  การจัดการความรู้
5
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้จากการปฏิบัติการ
วิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน
ระดับ บริหารจัดการการประกัน
5
การศึกษาคุณภาพภายใน
(IQA)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

วิทยาลัยนวัตกรรม งานพัฒนาอาจารย์
การจัดการ
และบุคลากรมือ
อาชีพ

วิทยาลัยนวัตกรรม งานมาตรฐานและ
การจัดการ
จัดการคุณภาพ

ร้อยละ ● กากับติดตามการดาเนินงาน วิทยาลัยนวัตกรรม กองนโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัย การประเมินผล การจัดการ
90
งานของมหาวิทยาลัยและคณะ
● บริหารสานักงาน(วัสดุ
สานักงาน ครุภัณฑ์และวัสดุ
การศึกษา เชื้อเพลิง
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ)
● ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานที่

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้าหมาย
2562 2563

2564

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

● จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา
● บริหารความเสี่ยง
● ตรวจสอบภายใน
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5.4.3
โครงการ จัด
ประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
โดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาค
ส่วน

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัย สี
เขียว

5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสี
เขียว

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม

5.5.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของ การ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100 100
100

ระดับ
4
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ร้อยละ
100

ระดับ
5

ร้อยละ ● ประชุมคณะกรรมการ
100 ภายในหน่วยงาน
● ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ
● ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
● ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย
● ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
● คณะกรรมการอื่นๆ
ระดับ ● พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบ
5
อาคาร สถานที่
● จัดการด้านพลังงาน
● จัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย
● จัดการน้า
● จัดการความปลอดภัย
● ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน

วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรม งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม
การจัดการ

สานักงานอธิการบดี

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้าหมาย
2562 2563

มากกว่า
4.51

กิจกรรม

● ปรับปรุงระบบการขนส่ง
● จัดทาพื้นที่สาหรับนักศึกษาใน
การทากิจกรรมร่วมกัน (CoWorking Space)
มากว่า ● จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้
4.51 ● พัฒนาแหล่งเรียนรู้
● พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้
● ขยายปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้
และห้องเรียนเป็นศูนย์กลาง
● พัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์การ
เรียนรู้และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง
● พัฒนาระบบงาน/พื้นที่
ช่องทางเชื่อมประสานการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา
การวิจัย การบริการ
วิชาการ

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึง มากกว่า มากกว่า
พอใจของนักศึกษาและ 3.51
3.51
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งอานวย
ความสะดวก และบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สิ่งอานวย
ความสะดวกและ
บริการขั้น

5.6.2 โครง
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi
residential
University

5.6.2.1 ค่าเฉลีย่
มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า
ความพึงพอใจของ
3.51 3.51
4.51
4.51
4.51
นักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการเป็น
Semi residential
University
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5.6 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอานวย
ความสะดวกและบริการ
ขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ
ต่อการเป็น
Semi residential
University

23

มากกว่า
4.51

2564

 จัดหาและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย
 พัฒนาจุดพื้นให้บริการ
สัญญาอินเตอร์เน็ตไร้สายที่
มีเสถียรสภาพ ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
 พัฒนาฐานข้อมูล และ
สารสนเทศเพื่อการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

วิทยาลัยนวัตกรรม สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรม งานสารสนทศ
การจัดการ
และคอมพิวเตอร์
สานักงาน
อธิการบดี

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้าหมาย
2562 2563

พื้นฐานเพื่อ
รองรับต่อการ
เป็น
Semi
residential
University

2564

กิจกรรม
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร

24
24

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

คาอธิบายตัวชี้วัด

 คาอธิบายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ตั ว ชี้ วั ด 1.1 จ านวนหลั ก สู ต รแบบสหวิ ท ยาการที่ พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ความต้องการท้องถิ่น
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น
1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา
คาอธิบายตัวชี้วัด
หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือ
หลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้น
เป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตาม
เกณฑ์ กพอ. กาหนด
1.2.4 จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ
คาอธิบายตัวชี้วัด
ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด หมายถึง
ผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวด
ที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดนาเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบ
และเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคั ดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่
เหมาะสม โดยมีการนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน
1.ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ทั้ ง ต้ อ งมี ค ณะกรรมการจากภายนอกสถาบัน ร่ ว มพิ จ ารณาด้ ว ย โดยมี
หน่วยงานที่ร่วมนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน
รางวัลระดับชาติ หมายถึง หรือผลงานกิจกรรม หรือโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายองค์กรหลาย
หน่วยงานทั่วทุกภาคของประเทศ หรือมีการกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับชาติ
2. ระดับ นานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผ ลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่า งน้อย 5
ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
รางวัลระดับนานาชาติ หมายความถึง รางวัลจากผลงาน กิจกรรม หรือโครงการมีผู้เข้าร่วม
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งานจากหลายประเทศ หลายภูมิภาคในโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทย หรือจัดในต่างประเทศ มีการกาหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร ว่าเป็นรางวัลนะดับนานาชาติ
3.ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนาผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน
ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการนาเสนอบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน
หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 ประเทศ
และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และ
รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25
นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล หมายถึง นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลซึ่งเกิดจาก
ความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษาหรือการทางานในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงหรือกิจกรรมการเรี ยนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน
1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
เกณฑ์การคานวณ
ตัวชี้วัด 1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
จานวนอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน
X 100
จานวนอาจารย์ทั้งหมด

ตัวชี้วัด 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
จานวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
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X 100

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด

X 100

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติ
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติในปีงบประมาณนั้นๆ
จานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ

X 100

ตัวชี้วัด 1.6 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
คาอธิบายตัวชี้วัด
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ เป็นที่
ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานความสาเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
การนับแนวปฏิบัติที่ดีไม่นับซ้ากับปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า
1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2 ขึ้นไป
คาอธิบายตัวชี้วัด
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ของทุกคณะ วิทยาลัย
และนักศึกษาระดับปริญญาตรีกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562–30
กัน ยายน 2563 นั กศึกษาระดับ บั ณฑิตกาลั ง ศึ ก ษาชั้นปีสุ ด ท้าย ระหว่างวันที่ 1 ตุล าคม 2562–
30
กันยายน 2563
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of
Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอั งกฤษของประเทศในกลุ่ ม
สหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้
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Proficient User:
C1 (Mastery) ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความ
แฝงได้ส ามารถแสดงความคิดเห็ น ความรู้ สึ กของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิด หาคาศัพท์
สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการทางาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความ
ที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้คาเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง
C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) ผู้ เรียนมี ความสามารถในการใช้ภาษาได้ อย่ างดี เยี่ ยม
ใกล้เคียงเจ้ าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่ อสารได้ดี
สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษา
สาหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม
Independent User
B2 (Vantage) ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง
อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งอ่านและทาความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้
B1 (Threshold) ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสาคัญขอข้อความทั่วๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย
หรือสนใจ เช่น การทางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
ในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้
Basic User
A2 (Waystage) ผู้ เรี ย นสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจาวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทางาน และสามารถสื่อสารในประโยค การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจาวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม
และสิ่งอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้
A1 (Breakthrough) ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน สามารถแนะนาตนเอง และ
ผู้อื่นได้ สามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคาถามเหล่านี้
ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน
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ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล (The
Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้

เกณฑ์การคานวณ
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด

X

100

ตัวชี้วัดที่ 1.8 จานวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
อธิบายตัวชี้วัด
ผู้ประกอบการใหม่ Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ตั้งเพื่อค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่ยังไม่มี
ใครคิดมาก่อน และรูปแบบการทาธุรกิจที่ยังไม่มีใครทามาก่อน
ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คาอธิบายตัวชี้วัด
ผลการสารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ภายในปีงบประมาณ
เกณฑ์การคานวณ
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
X 100
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่จบการศึกษาภายในปีงบประมาณ
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.11 ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ครู ที่ ส อบบรรจุ ค รู ไ ด้ ใ นการสอบในปี แ รกที่ จ บการศึ ก ษา
คาอธิบายตัวชี้วัด
บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผ่านการสอบบรรจุ
สอบคัดเลือกเป็นครูในโรงเรียนสถานศึกษาหลังสาเร็จการศึกษาแล้ว 1 ปี
สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ จบการศึกษาในปีศึกษานั้น
เกณฑ์การคานวณ
จานวนบัณฑิตที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นครู ภายในเวลา 1 ปี
X 100
จานวนบัณฑิตทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
ตัวชี้วัดที่ 1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้า
ทางานในท้องถิ่น
คาอธิบายตัวชี้วัด
การทางานในท้องถิ่น หมายถึงบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ที่บรรจุเข้าทางานใน
ภูมิลาเนาของตนเอง รวมถึงจังหวัด กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
เกณฑ์การคานวณ
จานวนบัณฑิตผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นครู ในภูมิภาค
X 100
จานวนบัณฑิตทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
ตัวชี้วัดที่ 1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู
เกณฑ์การคานวณ
จานวนบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู
X 100
จานวนบัณฑิตครูทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
ตัวชี้วัดที่ 1.14 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
คาอธิบายตัวชี้วัด
ผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ผลการทดสอบมาตรฐาน หรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลการทดสอบการศึกษาระดับ ชาติ ขั้น พื้นฐาน (ONET) อยู่ในระดับดี หมายถึง ระดับผลคะแนน
O-NET แต่ละ กลุมสาระ
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ระดั บ 1 ปรั บปรุ ง หมายถึ ง คะแนนเฉลี่ ยของโรงเรี ยนต่ ากวาร้ อยละ 50 และ ต่ ากว่ าคะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ
ระดับ 2 พอใช หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ากวารอยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกวารอยละ 50 แตต่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

31

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ
คาอธิบายตัวชี้วัด
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัยที่
เหมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรียและคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งาน
สร้ างสรรค์ศิล ปะ ได้แก่ ทัศนศิล ป์ (visual Arts) ประกอบดัว ย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing
Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
สังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ
1) นวัตกรรมด้านผลิภัณฑ์ (product innovation)
2) นวัตกรรมด้านบริการ(service innovation)
3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process)
4) รูปแบบธุรกิจใหม่(business model innovation)
ผลการดาเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยนับ
รวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาทาร่วมกัน
เกณฑ์การคานวณ
จานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ
จานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมทั้งหมด

X 100

ตั วชี้วัด 2.3 จ านวนผลงานวิจั ยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
คาอธิบายตัวชี้วัด
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบั บสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก

32

นอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมี
บทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจั ดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้ว ย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น
และมีบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ตัวชี้วัดที่ 2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ
Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน )
คาอธิบายตัวชี้วัด
นับผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน
จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง
บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่
ในฐานข้ อ มู ล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรื อ ฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation
Index Expand,Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรื อ ฐานข้ อ มู ล
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม
2.5.1 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
2.5.2 จานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน
และสังคม ได้โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา
คาอธิบายตัวชี้วัด
งานวิจั ย เชิงประยุ กต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ห รื อ
วิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นาผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้
อาจนาผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การ
เรียนการสอน เป็นต้น
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รั ฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์
คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับการ
ประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียง
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เล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น
หรือทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห้าง ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บ
รักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัด
และความเชี่ย วชาญ โดยคานึ งถึงความต้องการของกลุ่ มเป้ าหมายเป็นส าคัญ ผลของการบริการวิช าการ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น
เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทาให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
ศักยภาพของตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 2.6 จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
อธิบายตัวชี้วัด
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือ การเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ
งานสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง ผลงานศิ ล ปะและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างศิ ล ปะประเภทต่ า งๆ ที่ มี ค วามเป็ น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา
จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทาง
สุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์
สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย
ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด หมายถึง
โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการ
นาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน
ผลงานที่ได้รับ รางวัลหรื อการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่น กรอง
ไม่ต่ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน
ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้าง
สาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
อธิบายตัวชี้วัด
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การนาเอา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา
โดยคานึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่ง
กระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ ซึ่งหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย งมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัว ที่ดีและ 2
เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู้
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการกาหนดและผลักดันนโยบาย สู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดใน
การบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจาก
การใช้ทรัพยากรเพื่อการ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในกา รใช้
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็น
ต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และ
ปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับใน
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
อธิบายตัวชี้วัด
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร
ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหา และ พัฒนาชุมชนตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมีจิตสานึกสาธารณะ
รู้เป้าหมาย เชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดการความสัมพันธ์กับภาคี ใช้
แผนการจั ด การความรู้ และทุ น ชุ ม ชนแก้ ไ ขปั ญ หา และพั ฒ นาตนเองทุ ก ด้ า นอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ หมายความถึง ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับหมู่บ้านในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป สภาพ
ปัญหา ความต้องการศักยภาพชุมชน หรือข้อมูลอื่น ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยจาแนกตาม
เป้าหมายในการพัฒนาครบคลุมครบ 4 ด้าน โดยระบบและการจัดการ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ประมวลผล การรายงานและการน าเสนอข้ อ มูล ทั้งในรูปแบบวิเคราะห์ นาเสนอในเชิงสารสนเทศ Info
graphics ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว
ตัวชี้วัดที่ 3.7 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิต
ไปใช้ประโยชน์
อธิบายตัวชี้วัด
โรงเรียนในท้องถิ่น หมายถึง โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
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เป้า ประสงค์ ที่ 5 มหาวิทยาลั ย มีคุ ณ ภาพ มาตรฐาน โปร่ งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่ อ
ความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์การคานวณ
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยทั้งหมด

x

100

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
เกณฑ์การคานวณ
จานวนอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ
x 100
จานวนอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การคานวณ
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
x 100
จานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตาแหน่งทางวิชาการที่ กพอ.
กาหนด
ตัวชี้วัด 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์
การประเมิน
เกณฑ์การคานวณ
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
x 100
จานวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบริหารงานบุคลากร
คาอธิบายตัวชี้วัด
สภาพแวดล้อมด้านบุ คลากร (Workforce Environment) หมายถึงการบริหารขีดความสามารถ และ
อัตรากาลังเพื่อให้งานของสถาบัน บรรลุผลสาเร็จ การดาเนินการของสถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศในการทางาน
เพื่อให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการทางาน
 ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากาลัง หมายถึง
1. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง การประเมินความต้ องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร
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และอัตรากาลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมี
การรับรองและระดับกาลังคนที่ต้องการ
2. บุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ บุคลากร
เป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึงความหลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและ
ของผู้เรียน
3. การทางานให้บรรลุผล การจัดระบบและบริหารบุคลากร เพื่อ
 ทาให้งานของสถาบันประสบความสาเร็จ
 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่
ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน
 ให้มีผลการดาเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย
4. การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการพัฒนาเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังเปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ
 การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของสถาบัน เพื่อให้มั่นใจว่า
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจานวนของบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบหากจาเป็น
 การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพิ่มของบุคลากร
 การเตรียมบุคลากรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจาเป็น
 บรรยากาศด้านบุคลากร
1. สภาพแวดล้ อมของที่ทางาน มหาวิทยาลั ยมีการดาเนินการเพื่อให้ มั่นใจว่าสถานที่
ทางานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการทางานของบุคลากร มีตัววัดและเป้าประสงค์ใน
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดล้อมการทางานที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างที่สาคัญในปัจจัย
2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์
และมีนโยบาย ให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่มีความหลากหลายและความแตกต่างของกลุ่ มและ
ประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่สาคัญ
ตัวชี้วัดที่ 5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR
คาอธิบายตัวชี้วัด
TQR หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Quatifications Register)
ตัวชี้วัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
คาอธิบาตัวชี้วัด
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร หมายถึ ง ระดั บ ความสามารถมุ่ ง มั่ น ของบุ ค ลากรทั้ ง ในด้ า นจิ ต ใจและ
สติปัญญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย การสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการทางานเพื่ อก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร
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และผู้นาเพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยทาให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
ทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม
 ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
1. วัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่ เปิด
กว้าง มีผลการดาเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน วัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอื้ออานาจ (empower)
ให้กับบุคลากร
2. ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นความผู ก พั น การก าหนดปั จ จั ย ผลั ก ดั น ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร
3. การประเมินความผูกพัน การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้ง ความพึงพอใจ วิธีการและตัวชี้วัดเหล่านี้มีความ
แตกต่างกั น อย่ า งไร ส าหรั บ แต่ล ะกลุ่ มและประเภทของบุ คลากร มหาวิทยาลั ย อาจใช่ ตัว ชี้ วั ด อื่ นๆ เช่น
การคงอยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพื่อประเมินและปรับปรุงความ
ผูกพันของบุคลากร
4. การจัดการผลการดาเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการดาเนินการที่โดดเด่นและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัลการยกย่องชมเชย และ
สิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการดาเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้
4.1 การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อทาให้เกิดนวัตกรรม
4.2 การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนของผู้เรียน
4.3 การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน
 การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
1. ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนา
ตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นาแต่ละคน ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.1 การให้ ความส าคัญต่อสมรรถนะหลั ก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุ
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว
1.2 สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย
และสร้างนวัตกรรม
1.3 สนับสนุนจริยธรรมและการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
1.4 ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
1.5 ทาให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ
1.6 ทาให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้นาความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการทางาน
2. ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสถาบัน ในเรื่อง
2.1 หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความผูกพัน
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ของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
2.2 ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพื่อชี้บ่งโอกาสสาหรับการปรับปรุงทั้งใน
เรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร
3. ความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน มี ก ารจั ด การความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงานใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุการวางแผนสืบทอดสาหรับตาแหน่งผู้บริหารและผู้นา
ตัวชี้วัดที่ 5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ
คาอธิบายตัวชี้วัด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รั บผลกระทบ
จากการจากการดาเนินการของมหาวิทยาลัย ในทุกมิติ ได้แก่
1. มิติด้านการจัดการเรียนการสอน
2. มิติด้านการบริการวิชาการ
3. มิติด้านการวิจัย
4. มิติด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5. มิติด้านการบริหารจัดการ
ซึ่งประกอบด้วย 1.นักศึกษา 2.ผู้ปกครอง 3.ผู้ใช้บัณฑิต 4.ศิษย์เก่า 5.อาจารย์หรือนักวิจั ย 6. ผู้ให้ทุน
7. ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 8.ชุมชนในจังหวัดสระแก้ว
ตั วชี้ วั ดที่ 5.17 ร้ อยละของนั กเรี ยนในท้ องถิ่ นที่ เข้ าเรี ยนในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คาอธิบายตัวชี้วัด
นักเรียนในท้องถิ่น หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
ตัวชี้วัดที่ 5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กาหนด
คาอธิบายตัวชี้วัด
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบริการวิช าการ การวิจัย จากบริหารจัดการของสานักทรั พย์สิ น
รายได้จากการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.19 อัตรากาไรจากผลการดาเนินงาน (Operation Profit Margin)
คาอธิบายตัวชี้วัด
อัตรากาไรจากการผลการดาเนินงาน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการทากาไร
หลังจากหักต้นทุนสินค้าและหักค่าใช้จ่ายรวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งดี
เกณฑ์การคานวณ
กาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรจากผลการดาเนินงาน (Operating Profit Margin)(%) =
รายได้จากการดาเนินงาน
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ตัวชี้วัดที่ 5.20 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้
เกณฑ์การคานวณ
รายได้ –รายจ่ายของสินค้าและบริการที่ขาย
ค่าใช้จ่ายของสินค้าบริการที่ขาย
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X 100 = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ROI

 คาอธิบายโครงการ และตัวชี้วัดโครงการ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ ( Productive
Learning)
โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
learning)
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
คาอธิบาย
การจั ดการเรี ยนรู้ เชิงผลิ ตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ มีผู้ เรี ยน
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดนเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้
เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถนาไปใช้ประกอบ
วิชาชีพได้ในอนาคต
เกณฑ์การคานวณ
จานวนหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในคณะ

X 100

โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
learning)
ตัวชี้วัดโครงการ 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการดาเนินงานวิชาการ
เกณฑ์การคานวณ
จานวนงบประมาณการดาเนินงานวิชาการที่เบิกใช้
จานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามการดาเนินงานวิชาการ

X

100

โครงการที่ 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา
เกณฑ์การคานวณ
จานวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์
จานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา
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x 100

โครงการ 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
คาอธิบาย
กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century
Student Outcomes) จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการหลักคือ ความรู้ในวิชาแกน เนื้อหาประเด็นที่สาคัญสาหรั บ
ศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
1. ความรู้ในวิชาแกนและเนื้อหาประเด็นที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
ความรู้ในวิชาแกน ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาโลก คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและการปกครอง
เนื้อหาประเด็นที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อความสาเร็จและมีความสาคัญ ในที่ทางาน
และชุมชน ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial,
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)
ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะที่สาคัญ 3 ประการดังนี้
1. ทักษะชีวิตและการทางาน (Life and Career Skills) ในการดารงชีวิตและในการทางาน
นั้นไม่เพียงต้องการ คนที่มีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาความรู้ หรือทักษะการ คิดเท่านั้น หากแต่ยังต้องการ
ผู้ที่สามารถทางานในบริบทที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย ทักษะที่จาเป็น ได้แก่
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
ความคิดริเริ่มและการชี้นาตนเอง (Initiative and Self Direction)
ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills)
การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด (Productivity and Accountability)
ความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology
Skills) ซึ่งใน ศตวรรษที่ 21 นี้ นับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีทักษะ
ดังต่อไปนี้ คือ
การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy)
การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
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การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT (Information, Communications &
Technology) Literacy)
3. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึง การคิด
แบบสร้างสรรค์ การทางานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น และการนาความคิด นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving) หมายความรวมถึงการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจและการคิดแก้ปัญหา
การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration) ซึ่งเน้นการสื่อสารโดย
ใช้สื่อรูปแบบ ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และการทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพ (วรพจน์ วงศ์กิจ
รุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554)
เกณฑ์การคานวณ
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
X 100
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
โครงการที่ 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรี ยนรู้จากการปฏิบัติผ่า นการทางาน
ร่วมกับชุมชน
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชนต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
เกณฑ์การคานวณ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
จานวนนักศึกษาทั้งหมด

x 100

โครงการที่ 1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่
เกณฑ์การคานวณ
จานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่
x
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
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100

โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา
คาอธิบาย
ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป
ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง การวัดระดับความรู้ภาษาจีนสาหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็น
ภาษาที่ ส อง จั ด โดยส านั ก งานดู แ ลการสอนภาษาจีน เป็ น ภาษาที่ ส องของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น สาขาหลั ก ที่ มี ก ารจั ด สอบในประเทศไทย คื อ การวั ด ระดั บ ความรู้ ภ าษาจี น
ระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
เกณฑ์การคานวณ
จานวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา
X 100
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
โครงการที่ 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ
1.4.1.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศที่มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
เป้าหมาย
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 เครือข่าย
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เครือข่าย
3.คณะครุศาสตร์ 2 เครือข่าย
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 เครือข่าย
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 เครือข่าย
6.คณะวิทยาการจัดการ 2 เครือข่าย
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 เครือข่าย
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 เครือข่าย
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 เครือข่าย
รวม 18 เครือข่าย
โครงการที่ 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนัก ศึกษาครู ทุกชั้นปีที่เข้า ร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู
เกณฑ์การคานวณ
จานวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู
X 100
จานวนนักศึกษาครูทั้งหมด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
โครงการที่ 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจั ยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
เกณฑ์การคานวณ
จานวนอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
จานวนอาจารย์ทั้งหมด

x 100

โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบาย
งานวิจั ยเชิงประยุ กต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ ความรู้ ห รื อ
วิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นาผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัย
ประเภทนี้ อาจน าผลการวิจั ย พื้ น ฐานมาวิจั ยต่ อแล้ ว ทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค
การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การ
วิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน / วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน
โครงการการที่ 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.3.1 จานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อปีงบประมาณ
คาอธิบาย
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิ ช าการ และบทความฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมี
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บทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิ ช าการ และบทความฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และบทความที่มาจาก
ต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ที่ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิต
หรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตพัฒนาครู
เกณฑ์การคานวณ
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
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x 100

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนางานพัน ธกิจสัมพัน ธ์ และถ่า ยทอด เผยแพร่ โ ครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจนและมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture)
โครงการที่ 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพื้นที่ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นที่
ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
เกณฑ์การคานวณ
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นที่ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
จานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

X 100

โครงการที่ 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑ์การคานวณ
จานวนบุคลากรและจานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
X 100
จานวนบุคลากรและจานวนนักศึกษาทั้งหมด
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โครงการที่ 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ตัวชี้วัดที่ 3.2.2.1 ร้อยละของการดาเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เกณฑ์การคานวณ
จานวนการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ที่บรรลุวัตถุประสงค์
จานวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทั้งหมด

X 100

โครงการที่ 3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching ปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจน มีการนาเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงการที่ 3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 3.4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการกาหนดแผนการดาเนินงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย เป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 90
ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการดาเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู้หรือครูต้นแบบมือ
อาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา
ระดับ 5 โรงเรียนท้องถิ่นนาองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปดาเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมี
หลักฐานประจักษ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการที่ 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เกณฑ์การประเมิน
1. มีการกาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธารง
รักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความสาเร็จของ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้
เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
5. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิ ลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคล
ทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับ
ประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ

โครงการที่ 4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
โครงการที่ 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
โครงการที่ 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของการดาเนินการของการพัฒนาระบบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน
เกณฑ์การคานวณ
จานวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไข
ตามแผน
จานวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้กาหนดให้
พัฒนาหรือแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้

51

X 100

โครงการที่ 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ตัวชี้วัดที่ 5.2.3.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
โครงการที่ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการกากับ การดาเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลั กสู ตร คณะ/วิทยาลั ย
หน่วยงานสนับสนุน โดยมีการดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมุ่ง ไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย
2. กากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
3. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 2 และรายงาน
ผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
4. รายงานผลการประเมิน คุณภาพระดับ หลั กสู ตร คณะ หน่ว ยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลั ย
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
5. น าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มาวางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุง
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ
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ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.2 ระดับความสาเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx)
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ
โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด
เกณฑ์การคานวณ
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
X 100
จานวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กาหนด
โครงการที่ 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ตัวชี้วัดที่ 5.4.2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC)
ระดั บ 5 ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของคณาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป
ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51
โครงการที่ 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ตัวชี้วัดที่ 5.5.1.1 ระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51
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โครงการที่ 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
ตัวชี้วัดที่ 5.7.1.1 ระดับความสาเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้
ของสินทรัพย์
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนระดับความสาเร็จของแผนการบริหาร
จัดการรายได้ของสินทรัพย์
โครงการที่ 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด
เกณฑ์การคานวณ
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
X 100
จานวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กาหนด
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การกากับติดตาม
1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 จาเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนา
ระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การดาเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โดย
จะต้องมีการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสาคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงาน
หลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนาประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ กลยุ ทธ์ การดาเนิ น งานที่กาหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้า ที่ ข อง
วิทยาลัย ผ่านกระบวน การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกาหนด
นโยบายการจั ดสรรงบประมาณให้สอดรั บกับการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการ
ติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอื้ออานวยต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และจัดให้มีการกาหนด
กรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
องค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการดาเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลด
ปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์

2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อทาให้ การติดตามประเมิน ผลการด าเนินงานของแผนกลยุ ทธ์ วิทยาลั ยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผล
ของการดาเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจึงเห็นควรมีการกาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตาม
แนวทางการประเมินผลการดาเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยประยุ กต์ใช้แนวคิด เครื่ องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced
Scorecard โดยกาหนดจัดให้มีการกาหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้ อยู่ภายใต้มุมมองหรือ มี
ประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนา
องค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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3. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อนายุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 – 2561 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ให้
เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
เกิดผล ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรนาเสนอสาระสาคัญของแผน
กลยุทธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560
– 2564 ให้ ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องได้รับ ทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดาเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนา
นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องมีการนาเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ใน
การดาเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผล
การดาเนินเป็นระยะเพื่อรับ ทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการ
ด าเนิ น งานร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะในส่ ว นของบุ ค ลากรระดั บ ปฏิ บั ติ อาทิ
คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล
ในเชิงปฏิบัติ
1.4 การกาหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อ
สาธารณะ โดยต้องนาเสนอความก้า วหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในวิทยาลัยได้รับทราบเป็น
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ระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลมาก
ยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการนาเสนอ เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่มี
อยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการ
จัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
2. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
2.1 การพัฒนาผู้นาในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มี
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงาน
ที่เป็ น สิ่ งเคยชิน อัน เป็ น ภารกิจ ที่ล้ ว นมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ ยนแปลงในเชิงวัฒ นธรรมของบุคคลอัน
จาเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการดาเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบ
และตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น
อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
2.2 การร่วมมือกันการทางานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการ
น ายุ ท ธศาสตร์ ร วมทั้ ง นโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น กระบวนการที่ โ ครงสร้ า ง กระบวนการต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทาให้การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จ ะต้องยึ ดหลั ก การทางานแบบเครื อข่ ายและการเป็น กัล ยาณมิ ตรที่ดี ซึ่ งกั นและกั น จึงจะทาให้ ก าร
ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการประสบผลสาเร็จ
2.3 การบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง านตามแนวทางการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ด้ ว ยการสื่ อ สาร
สร้ า งความเข้ า ใจในทิ ศ ทาง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานของแผนให้ เ ป็ น ที่ รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจตรงกั น ของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทาให้หน่วยงาน บุคลากรที่
เกี่ย วข้องปฏิบั ติงานในหน้ าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดาเนินการที่ได้มีการกาหนดไว้ โดยอาศัย
เครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัด ทาแผนที่ยุทธศาสตร์ การ
วางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการ
ด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารผลการปฏิบั ติ ง าน การวั ด และประเมิ นผลส าเร็ จตามแนวทาง
Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น
2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560– 2564 โดย
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดาเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดย
จะมี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านใน 12 เดื อ น ของทุ ก ปี และน าเสนอผลการปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะและนาผลการประเมิน
ดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป
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ภาคผนวก
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1. ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล

2.ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)

นโยบายสภาฯข้อ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

นโยบายสภาฯ ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ

นโยบายสภาฯ ข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
โดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ(Productive Learning)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

60

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

