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คํานํา
แผนกลยุทธคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง
ตุลาคม 2562 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยการทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง เมษายน 2561 ภายใตนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2562 - 2564 และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560 – 2564
ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2562 เนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คณาจารย และ บุคลากร แสดงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอคณะครุศาสตร จึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค นโยบาย โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ภายใตสภาพแวดลอมปจจัยภายในและป จจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอคณะครุศาสตร
ในอนาคต เพื่อใหบังเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมตามเปาหมายที่ไดรวมกันกําหนดไวจึงตองอาศัยการรวมพลัง ความรวมมือ และการมีสวนรวมของทุก
หนวยงานบริหารจัดการ และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนกลยุทธ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนและสามารถใชเปนแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตรตอไป

คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

2

สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
การวิเคราะหสภาพแวดลอม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
บทที่ 2 แผนกลยุทธคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ เอกลักษณ
วัฒนธรรมองคกร คานิยม สมรรถนะหลัก พันธกิจ
วิสัยทัศน นโยบาย เปาประสงค
ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย และผูรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ
แผนงาน โครงการ แผนกลยุทธคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบนองตอการแกไขปญหาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
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หนา
5
12
13
13
14
15
19
28
28
28
31
33
36
38

สารบัญ
หนา
บทที่ 3 นิยามศัพท
นิยามศัพทตัวชี้วัดของเปาประสงค
นิยามศัพท ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ
บทที่ 4 การกํากับติดตาม
แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของแผน
รูปแบบแนวทางในการติดตามประเมินผล
ปจจัยที่มีตอผลความสําเร็จ
ภาคผนวก
ความเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายและแผนของรัฐบาล
ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตรคณะครุศาสตร
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44
44
95
64
64
64
65
68
69
77

บทที่ 1
บทนํา
1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายใน
ที่

Rate
(1)

ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (S-Strengths)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บัณฑิตมีความพรอมรับการพัฒนาและไดรับการยอมรับเรื่องความซื่อสัตย ความขยัน และความอดทน
มีความรวมมือกับโรงเรียน สถานประกอบการชุมชน และทองถิ่น
การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณและการเงิน มีระบบที่เอื้อตอการดําเนินงานของคณะครุศาสตร
มีระบบการพัฒนาอาจารยใหมมืออาชีพคณะครุศาสตร
การพัฒนานักศึกษาของคณะครุศาสตรโดยผานวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนไดรับความรูที่มีความหลากลายในรูปแบบการจัดการศึกษา
มีระบบสงเสริมการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรม
มีบุคลากรที่มีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการในงานตางๆ เปนที่ยอมรับ
มีผูนําที่มีความเปนภาวะผูนําอยางเขมแข็งและเปนที่ไดรับการยอมรับ
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5
4
5
4
5
5
4
4
5

Weight Rate X Weight
(2)
(2) X (1)
0.032
0.032
0.035
0.032
0.035
0.032
0.032
0.032
0.035

0.160
0.128
0.175
0.128
0.175
0.160
0.128
0.128
0.175

ที่

ปจจัยภายใน

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามเอกลักษณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
มีศูนยครู มีสถานที่ฝกอบรมบุคลากรทางการศึกษาสําหรับการพัฒนาครู
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต
คานิยมของผูปกครองที่มีตอวิชาชีพครู
มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตครบถวนปรากฏในทรานสคริปกิจกรรม
มีวัฒนธรรมรุนพี่ดูแลรุนนอง สําหรับบุคลากร ที่เปนทั้งอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา
มีระบบการนิเทศอาจารยใหมและอาจารยเกา
มีระบบการประเมินอาจารยที่ชัดเจน
มีระบบการรับนักศึกษาที่เหมาะสม
มีระบบการควบคุมการเบิกจายในระบบบัญชี 3 มิติ สามารถตรวจสอบไดอยางรวดเร็วและโปรงใส
การสนับสนุนโครงการระหวางปงบประมาณ (กรณีโครงการเรงดวนไมไดตั้งไวในแผนปฏิบัติการคณะครุสาสตร
ใหการ Support งบประมาณในการบริหารจัดการ)
มีระบบการบริหารจัดการการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และเกิดประโยชนสูงสุด
มีอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่เปดสอน
มีอาจารยกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอกตรงตามสาขา
มีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี มีความเสียสละรวมกัน ทั้งผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมคาคะแนน

22
23
24
25
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Rate
(1)
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4

Weight Rate X Weight
(2)
(2) X (1)
0.032
0.160
0.032
0.128
0.032
0.160
0.032
0.160
0.030
0.120
0.030
0.150
0.035
0.175
0.035
0.175
0.035
0.175
0.035
0.175
0.035
0.175
0.030
0.120
0.030
0.030
0.025
0.025

0.120
0.150
0.100
0.100
3.700

ที่

ปจจัยภายใน

จุดออน (W-Weakness)
1. อาคารสถานที่ไมเพียงพอตอการเรียนการสอน รวมถึงเปนตึกเกา จึงไมเพียงพอตอความตองการที่เอื้อตอการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ เชน หองเรียน หองพักอาจารย เทาที่ควร
2. ระบบการใหบริการสื่ออุปกรณที่ติดตามหองเรียนตางๆ บางสวนที่ยังไมครบทุกหองเรียน ซึ่งอาจสงผลทําใหตอบสนองผู
มารับบริการขาดความคลองตัว
3. คณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการยังนอย เนื่องจากเปนรอบระยะเวลาในการเขาเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
4 ไดรับงบประมาณจัดสรรนอยไมเพียงพอตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการงานตางๆ
รวมคาคะแนน
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Rate
(1)

Weight
(2)

Rate X Weight
(2) X (1)

2

0.050

0.100

2

0.050

0.100

1
2

0.050
0.050

0.050
0.100
0.350

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14

ปจจัยภายนอก
โอกาส (O-Opportunities)
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหมีการเชื่อมโยงดานการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีเครือขาย MOU ทั้งในประเทศและตางประเทศ
มีโอกาสในการยกระดับมาตรฐานหลักสูตร
มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในทองถิ่นและสถานประกอบการ
คณะครุศาสตรไดรับนโยยายการพัฒนาทองถิ่นจากมหาวิทยาลัยทีไ่ ดนํานโยบายการพัฒนาทองถิ่นจากรัฐบาล
จํานวนนักศึกษาและอาจารยตางชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปดประชาคมอาเซียน
มีเวที พื้นที่การเผยแพรแสดงศักยภาพ และเรียนรูต อประชาคมระดับนานาชาติและเรียนรู
มหาวิทยาลัยไดนํานโยบายรัฐบาลพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวลงสูคณะเพื่อนําไปพัฒนาศูนยสระแกว
ดานการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ เปนตน
ไดรับงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายจากรัฐบาล
ไดเปรียบแหลงทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม
มีเครือขายในการพัฒนางานดานวิชาการ และวิชาชีพครู
มีหลักสูตรเอกคูมีโอกาสสอบบรรจุไดมากกวา 2 ชองทาง
มีขอกําหนดของคุรุสภาในการรับนักศึกษาไดอยางมาตรฐาน
ผูใชบัณฑิตมีความเชื่อมั่นในการใชบัณฑิต
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Rate Weight Rate X Weight
(1)
(2)
(2) X (1)
4
5
4
4
4
4
4
4

0.050
0.050
0.050
0.050
0.045
0.045
0.045
0.050

0.200
0.250
0.200
0.200
0.180
0.180
0.180
0.200

4
4
4
4
4
5

0.050
0.050
0.050
0.045
0.045
0.045

0.200
0.200
0.200
0.180
0.180
0.225

ที่

ปจจัยภายนอก

15 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึง่ เปนหนวยงานที่ใกลชิดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ และมีงบประมาณในการ
บริหารจัดการจํานวนมาก เปนโอกาสที่คณะครุศาสตรสามารถสรางความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรและชุมชนรวมกับ
องคกรสวนทองถิ่น
16 มีบุคลากรที่มีความสามารถมีโอกาสการไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
17 ไดรับงบประมาณแผนดินจากรัฐบาลระหวางปงบประมาณ (กรณีเฉพาะกิจเรงดวน)
รวมคาคะแนน
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Rate Weight Rate X Weight
(1)
(2)
(2) X (1)
4
0.040
0.160
4
4

0.045
0.045

0.180
0.180
3.295

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ปจจัยภายนอก
ภัยคุกคาม (T-Threats)
นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเมือง
คานิยมของสังคมตอคุณภาพบัณฑิต
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลสนับสนุนการจัดการศึกษาไมเพียงพอตอการพัฒนาและการขยายตัว
ไดรับการสนับสนุนครุภัณฑ ตอการเรียนการสอนยังไมเพียงพอ
มีระบบการแขงขันสูงในวงการศึกษาทําใหบุคลากรที่มีศักยภาพบางสวนลาออก
มีการเปดเสรีการบริการดานการศึกษามีมหาวิทยาลัยมากขึ้นสงผลใหเกิดการแขงขันทางการศึกษาสูงขึ้น
งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจบางดานไมเพียงพอ
คูแขงดานหลักสูตรในลักษณะใกลเคียงกัน
คานิยมของนักศึกษาที่ไปเลือกคูแขงมากกวารวมถึงผูใชบัณฑิตก็ไปเลือกคูแขงมากกวา
ขอกําหนดของคุรุสภา TQF
การไดรับจัดสรรงบประมาณแนวโนมลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและการเมือง
รวมคาคะแนน
หมายเหตุ Rating
มีคาความเปนจริงยอมรับไดมากที่สุด
มีคาความเปนจริงยอมรับไดมาก
มีคาความเปนจริงยอมรับไดปานกลาง
มีคาความเปนจริงยอมรับไดนอย
มีคาความเปนจริงยอมรับไดนอยที่สุด

เทากับ 5
เทากับ 4
เทากับ 3
เทากับ 2
เทากับ 1
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Rate Weight Rate X Weight
(1)
(2)
(2) X (1)
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2

0.025
0.020
0.020
0.030
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015

0.050
0.040
0.040
0.060
0.030
0.030
0.030
0.045
0.045
0.030
0.030
0.430

วิเคราะห์ปัจจัย

Weakness

Opportunities
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Theats

O
S
T
W

=
=
=
=

3.295
3.700
0.430
0.350
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Strenghtes

วิเคราะห์ปัจจัย

1.2. แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
วิสัยทัศน

มิติผูมีสวนไดสวนเสีย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองการแกไขปญหา

สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพือ่ พัฒนาคุณภาพ

มิติกระบวนการ
มิติคนความรู

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุ นการเรียนรู้

จัดตัง้ งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิน่

พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

พัฒนาคณะครุ ศาสตร์ สีเขียวอย่างยัง่ ยืนที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทํางานตามพันธกิจอย่างพอเพียง
สร้างผลงานวิจยั ที่เป็ นองค์ความรูใ้ หม่ท่ตี อบโจทย์
ระดับประเทศ

พัฒนาการผลิตผลงานวิจยั
ด้านการผลิตครูหรือพัฒนาครู

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
เปนเลิศสูสากล

ปฏิรปู การศึกษาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจําการ

ส่งเสริม สนับสนุ น พัฒนาทักษะด้านภาษาสากล

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั แิ ละสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ

มิติ
การเงิน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และ
ถายทอดเผยแพรโครงการอัน

พัฒนาคณะครุ ศาสตร์สีเขียว

พัฒนาต้นแบบการผลิตครู

บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

บริหารจัดการคณะครุ สาสตร์

พัฒนา มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงานบริ การทั้งหมดให้เป็ นที่เชื่อมัน่ ยอมรับของผูม้ าติดต่อ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ ดย
สร้างชุมชนอุดมปั ญญา

สรรหาและพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล

จัดหาสนับสนุ นงบประมาณ ทุนวิจยั เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล และเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ
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บทที่ 2

แผนกลยุทธคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
คณะครุ ศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จั งหวั ดปทุ มธานี ได จั ดทํ าแผนกลยุทธ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยพิจารณาจากเปาประสงคของคณะครุศาสตรฯ และนโยบายของคณะครุศาสตร รวมทั้งนําผลการประเมิน
ปจจัยทางยุทธศาสตรจากสภาพแวดลอมภายนอกมาเปนกรอบในการดําเนินการโดยมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติพัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานานาชาติ ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ พัฒนาการวิจัยและการใหบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาทองถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ประเทศ สรางงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม และนําไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
เพื่อสนองตอบตอการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู อันนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
2.1 ปรัชญา

วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี

2.2 ปณิธาน

เสริมพลัง สรางความเขมแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน

2.3 อัตลักษณ
“แตงกายดี มีความเปนครู รูพัฒนา จิตอาสาทองถิ่น”
2.4 เอกลักษณ
เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2.5 วัฒนธรรมองคกร

พัฒนานวัตกรรม มุงเนนความเปนเลิศ รวมพัฒนาทองถิ่น

2.6 คานิยม
V
A
L
A
Y
A

“ VALAYA ”
: Visionary
: Activeness
: Like to learn
: Adaptive
: Yields
: Acceptance and Friendliness

2.7 สมรรถนะหลัก

=
=
=
=
=
=

เปนผูรอบรู
ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรรค
สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง
ปรับตัวไดดี พรอมนําการเปลี่ยนแปลง
ผลงานเปนที่ประจักษ
เปนที่ยอมรับในการเปนกัลยาณมิตร

บรูณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาทองถิ่น

2.8 พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย โดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความ
รวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น และเปนตนแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุ ณภาพ
ชีวิต ความเขมแข็งของทองถิ่น
3. ประสานความรว มมื อระหวา งมหาวิท ยาลั ยและผู มีส ว นได ส วนเสี ย เพื่อพั ฒ นางานพัน ธกิจ สั มพั น ธ และถ า ยทอด เผยแพร โ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสูประชาชนในทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
4. สง เสริมศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒ นธรรมและการเรียนรูตางวัฒ นธรรม อนุรักษฟน ฟูและเผยแพรมรดก
ทางวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเปนตนแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตรอยางยั่งยืน
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2.9 วิสัยทัศน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2.10 นโยบาย
นโยบายคณะครุศาสตร
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุนสูง เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ พรอมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม เขารวมประชุมสัมมนา เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5 พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเพียงพอและมีคุณภาพ
1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน
โดยเนนการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก
1.7 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
2. นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา
2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ อยางนอย 5 ดาน
ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 สนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑของ สกอ. และ สมศ.
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2.3 สงเสริมกิจกรรมที่ใหนักศึกษาพัฒนาความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม การสรางนิสัยรักการอาน และมีพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี ตลอดจนพัฒนาเอกลักษณ และอัตลักษณ ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
2.4 จัดใหมีระบบการใหความชวยเหลือทางวิชาการสําหรับนักศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
3. นโยบายดานงานวิจัย
3.1 พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสรางพื้นฐานสําหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัย เพื่อนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และลงสูชุมชน
3.3 แสวงหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.4 สงเสริมละสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอก
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อนําไปใชพัฒนาชั้นเรียน และลงสูทองถิ่น
3.6 พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารยในคณะ
4. นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคมของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.3 สนับสนุนใหมีความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
5. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ
5.2 สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.3 สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือการบริการ ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
6. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในองคกร
6.1 พัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับสถานการณ
6.2 จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ

16

6.3 ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดเสีย
6.4 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันนความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
6.6 สงเสริมสนับสนุนในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได รวมทั้งมีการจัดทํา
งบประมาณที่สอดคลองกับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
6.7 พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู
7. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถนํามาใชในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ
7.2 สนับสนุนใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินการ
8. นโยบายดานการบริหารสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
8.1 พัฒนาคณะตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย และดานการสงเสริมภูมิคุมกันภัยดานยาเสพติด
8.2 สงเสริมใหคณาจารยมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานตามนโยบาย 3 ดี ไดอยางมีคุณภาพ
8.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกในการดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบาย 3 ดี
9. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 กําหนดแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
9.2 สนับสนุนกิจกรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย บุคลากร
และนักศึกษา
9.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
9.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน
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9.5 สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคณะและหนวยงานอื่น
9.6 สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและวิเคราะหขอมูล เพื่อใชในการ
บริหารงาน
2.11 เปาประสงค
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานมีทักษะในการคิดวิเคราะหและการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผูมีสวนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. คณะครุศาสตร มีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศและเปนที่ยอมรับตอประชาชน
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2.12 ตัวชี้วัดของเปาประสงค เปาหมาย และผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
ระดับหนวยงานคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
2560
2561
2562
2563
2564
เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
1.1.จํานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
รองคณบดีฝายวิชาการและ สํานักสงเสริมวิชาการ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองตอความตองการทองถิ่น
งานวิจัย
และงานทะเบียน
ตัวชี้วัด

1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น

ผูกํากับติดตาม
รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี

2
2
2
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร

1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
1.2 จํานวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.2.1 ผลงานที่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
1.2.2 ผลงานที่ไดรับการอางอิงหรือใชประโยชน
เชิงพาณิชย
1.2.3 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ หรือ นานาชาติ ตามเกณฑ กพอ.
กําหนด
1.2.4 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการ
ยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ

4
ผลงาน

4
ผลงาน

4
ผลงาน

4
ผลงาน

4
ผลงาน

4
ผลงาน

4
ผลงาน

4
ผลงาน
40
ผลงาน

4
ผลงาน
40
ผลงาน

4
ผลงาน
40
ผลงาน

1
คน

1
คน

1
คน
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รองคณบดีฝายวิชาการและ กองพัฒนานักศึกษา
งานวิจัย

รองอธิการบดี

ตัวชี้วัด

2560

2561

1.3 รอยละของอาจารยและนักศึกษาที่เขารวม
โครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติ
รวมกับชุมชน
1.3.1 รอยละของอาจารยที่เขารวมโครงการตอ
จํานวนอาจารยทั้งหมด
1.3.2 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

2563

2564

ระดับหนวยงานคณะ
รองคณบดีฝายวิชาการ
และงานวิจัย

1.4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับที่มี
ผลงานเชิงประจักษที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือ
กอใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหมที่ตอบโจทยการ
พัฒนาทองถิ่น
1.6 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ

เปาหมาย
2562

1
เรื่อง

ระดับมหาวิทยาลัย

ผูกํากับติดตาม

สํานักสงเสริมการเรียนรู รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
และบริการวิชาการ
ผศ.นฤมล ธนานันต
รองอธิการบดี
งานวิชาศึกษาทั่วไป

รอยละ
30

รอยละ
40

รอยละ
50

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
90

รอยละ
30

รอยละ
40

รอยละ รองคณบดีฝายวิชาการและ ● บัณฑิตวิทยาลัย
50
งานวิจัย
กองพัฒนานักศึกษา

รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี

1
เรื่อง

1
เรื่อง

1
เรื่อง

รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี
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ผูชวยคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ตัวชี้วัด

2560

2561

เปาหมาย
2562

2563

1.7 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR) หรือเทียบเทา
1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ระดับB1 ขึ้นไป
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตระดับ B2 ขึ้น

2564

ระดับหนวยงานคณะ

ระดับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝายบริหารและ งานศูนยภาษา
ประกันคุณภาพ

รอยละ รอยละ รอยละ
85
85
85
รอยละ รอยละ รอยละ
85
85
85
1.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทํา
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รองคณบดีฝายวิชาการและ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
80
80
80
80
80 งานวิจัย
1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่ มากกวา มากกวา มากกวา มากกวา มากกวา รองคณบดีฝายวิชาการและ
มีตอบัณฑิต ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51 งานวิจัย
แหงชาติ
1.11 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูไดในการ
รอยละ รอยละ รอยละ รองคณบดีฝายวิชาการและ
สอบในปแรกที่จบการศึกษา
80
85
90 งานวิจัย
1.12 รอยละของบัณฑิตครูที่สําเร็จการศึกษาในป
รอยละ รอยละ รอยละ รองคณบดีฝายวิชาการและ
การศึกษานั้นๆ ที่ไดรับการบรรจุเขาทํางานใน
50
60
70 งานวิจัย
ทองถิ่น
1.13 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบ
รอยละ รอยละ รอยละ รองคณบดีฝายวิชาการและ
ประกอบวิชาชีพครู
70
80
90 งานวิจัย
เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2.1 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
รอยละ รอยละ รอยละ รองคณบดีฝายวิชาการและ
อาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนา
50
60
70
งานวิจัย
ทองถิ่นและโจทยการพัฒนาประเทศ หรือแกไข
ปญหาของทองถิ่นหรือปญหาระดับประเทศ
21

ผูกํากับติดตาม
รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี
รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี

รองคณบดีฝายวิชาการ
และงานวิจัย
รองคณบดีฝายวิชาการ
และงานวิจัย

รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี
รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี

รองคณบดีฝายวิชาการ รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
และงานวิจัย
รองอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.นฤมล ธนานันต
รองอธิการบดี

2.2 จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความ
รวมมือองคกรภาคีเครือขาย

เปาหมาย
ระดับหนวยงานคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
ผูกํากับติดตาม
2562
2563
2564
1
1
1
รองคณบดีฝายวิชาการและ สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.นฤมล ธนานันต
โครงการ โครงการ โครงการ งานวิจัย
รองอธิการบดี

2.3 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ

45
ผลงาน

รองคณบดีฝายวิชาการและ สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัย

ผศ.นฤมล ธนานันต
รองอธิการบดี

2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําที่ไดรับการ
อางอิงในฐานขอมูล TCI ISI SJR และScopus
(พิจารณาผลงานยอนหลัง 5 ปปฏิทิน ที่ไดรับการ
อางอิง ณ ปปจจุบัน)

10
10
10
รองคณบดีฝายวิชาการและ สถาบันวิจัยและพัฒนา
บทความ บทความ บทความ งานวิจัย

ผศ.นฤมล ธนานันต
รองอธิการบดี

2.5 จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนา
นวัตกรรม
2.5.2 จํานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการ
วิชาการที่สามารถสรางคุณคาแกผูรบั บริการ ชุมชน
และสังคม ไดโดยสามารถนําผลงานบริการวิชาการ
ไปใชประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และการศึกษา

รองคณบดีฝายวิชาการและ สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัย

ผศ.นฤมล ธนานันต
รองอธิการบดี

ตัวชี้วัด

2560

2561

45
ผลงาน

45
ผลงาน

1
ผลงาน

1
ผลงาน

1
ผลงาน

2.6 จํานวนอาจารยหรือบุคลากรที่ไดรับรางวัลจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

1
รางวัล

1
รางวัล

1
รางวัล

2.7 จํานวนผลการวิจัยของอาจารยดานการผลิตหรือ
พัฒนาครูที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการ
ผลิตหรือพัฒนาครู

5
ผลงาน

5
ผลงาน

5
รองคณบดีฝายวิชาการและ คณะครุศาสตร
ผศ.นฤมล ธนานันต
ผลงาน งานวิจัย
1. นางสาวสุดชีวา พูล รองอธิกาบดี
เกษม
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รองคณบดีฝายวิชาการและ สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.นฤมล ธนานันต
งานวิจัย
รองอธิการบดี

เปาหมาย
ระดับหนวยงานคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
2560
2561
2562
2563
2564
เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
3.2 จํานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
2
2
2
2
2
รองคณบดีฝายวิชาการและ สํานักสงเสริมการ
ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน งานวิจัย
เรียนรูและบริการ
วิชาการ
3.4 จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนาและโรงเรียน
เครือขายรวมพัฒนา เพื่อยกระดับผลการเรียนรู
และจิตพิสัยเกณฑการพัฒนาโรงเรียนเครือขาย
3.4.1 จํานวนโรงเรียนเครือขายชุมชนนัก
40
40
40
รองคณบดีฝายวิชาการและ สํานักงานสงเสริม
ปฏิบัติ
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน งานวิจัย
วิชาการและงาน
3.4.2 จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนา
1,000 1,000 1,000 (งานพัฒนาครูและบุคลากร ทะเบียน
คน
คน
คน ทางการศึกษา)
ตัวชี้วัด

3.5 รอยละของนักเรียนโรงเรียนในทองถิ่นที่ไดรับ
รอยละ รอยละ รอยละ รองคณบดีฝายวิชาการและ งานพัฒนาครูและ
การพัฒนาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบ
30
40
50
งานวิจัย
บุคลากรทางการศึกษา
(งานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละ
วิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป
ทางการศึกษา)
เปาประสงคที่ 4 บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.1 จํานวนผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสานและเผยแพร
2
2
2
2
รองคณบดีฝายกิจการ
งานศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือ
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน นักศึกษาและกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา
นานาชาติ
เปาประสงคที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน
5.1 รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ
รอยละ รอยละ รอยละ รองคณบดีฝายบริหารและ งานบริหารงานบุคคล
ปริญญาเอก
30
35
40
ประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี
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ผูกํากับติดตาม
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต
รองอธิการบดี

รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี

รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี

อาจารยปยะ สงวนสิน
รองอธิการบดี
ผศ. เจษฎา ความคุนเคย
รองอธิการบดี

ตัวชี้วัด
5.2 รอยละของอาจารยที่สําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศตออาจารยทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิจาก
ก.พ.
5.3 รอยละอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

2560

รอยละ
50

ระดับหนวยงานคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
2564
รอยละ รองคณบดีฝายบริหารและ งานบริหารงานบุคคล
20
ประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

ผูกํากับติดตาม
ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
รองอธิการบดี

รอยละ
50

รอยละ
60

รอยละ รองคณบดีฝายบริหารและ งานบริหารงานบุคคล
70
ประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
รองอธิการบดี

5.5 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้นจากผูที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑการ
ประเมิน

รอยละ
3

รอยละ
3

รอยละ รองคณบดีฝายบริหารและ งานบริหารงานบุคคล
3
ประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
รองอธิการบดี

5.8 รอยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ สกอ.อยูในระดับดีมาก
5.9 คาคะแนนการการประเมินตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ ผูชวยคณบดีฝายประกัน
5
คุณภาพ

ผศ.นฤมล ธนานันต
รองอธิการบดี

5.10 รอยละหลักสูตรที่ผานการขึ้นทะเบียน TQR
(Thai Qualification Register)

รอยละ
10

5.11 รอยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น

รอยละ
40

2561

เปาหมาย
2562
2563
รอยละ รอยละ
10
15

รอยละ
2

รอยละ
2

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
กองนโยบายและแผน
200
200 ผูชวยคณบดีฝายประกัน งานมาตรฐานและ
คะแนน คะแนน คุณภาพ
จัดการคุณภาพ
กองนโยบายและแผน
รอยละ รอยละ ผูชวยคณบดีฝายประกัน งานมาตรฐานและ
20
30
คุณภาพ
จัดการคุณภาพ
กองนโยบายและแผน
รอยละ รอยละ รองคณบดีฝายบริหารและ สํานักงานอธิการบดี
2
2
ประกันคุณภาพ
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ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
รองอธิการบดี
ผศ.นฤมล ธนานันต
รองอธิการบดี
ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
รองอธิการบดี

ตัวชี้วัด

2560
2561
5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับที่ นอยกวา
(ระดับเอเชีย)
195 อันดับที่
200
5.14 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรตอ
มากกวา มากกวา
องคกร
4.51
4.51
5.15 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มี
มากกวา
ตอมหาวิทยาลัยในทุกมิติ
4.00
5.16 สวนแบงการตลาดของนักศึกษาที่เขาศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยเทียบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้งหมด
5.17 รอยละของนักเรียนในทองถิ่นที่เขาเรียน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

เปาหมาย
2562
นอยกวา
อันดับที่
200
มากกวา
4.51
มากกวา
4.00

2563
นอยกวา
อันดับที่
195
มากกวา
4.51
มากกวา
4.00

2564
นอยกวา
อันดับที่
185
มากกวา
4.51
มากกวา
4.00

รอยละ
2

รอยละ
4

รอยละ รองคณบดีฝายวิชาการและ สํานักสงเสริมวิชาการ
6
งานวิจัย
และงานทะเบียน

รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี

รอยละ
20

รอยละ
25

รอยละ รองคณบดีฝายวิชาการและ สํานักสงเสริมวิชาการ
30
งานวิจัย
และงานทะเบียน

รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี

ระดับหนวยงานคณะ

ระดับมหาวิทยาลัย

ผูกํากับติดตาม

รองคณบดีฝายบริหารและ สํานักงานอธิการบดี
ประกันคุณภาพ

ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
รองอธิการบดี

รองคณบดีฝายบริหารและ สํานักงานอธิการบดี
ประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝายบริหารและ สํานักงานอธิการบดี
ประกันคุณภาพ

ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
รองอธิการบดี
ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
รองอธิการบดี

หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน
ตัวชีว้ ัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการกําหนดและผลักดันนโยบาย
สูการปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกวางขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดขอผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมีค วาม
รวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใชทรัพยากรอยางถูกตองและมีการประเมินคุมทุนจากการใชทรัพยากรเพื่อการ แกไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสรางอุปนิสัยที่ดีในการใชทรัพยากรอยางตอเนื่อง
ระดับ 4 มีการกําหนดหรือประกาศกลุมบุคคลตนแบบที่เปนอาจารย บุคลากรหรือนักศึกษาที่เปนตนแบบแหงวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจน
อาจารย บุคลากรหรือนักศึกษาสวนใหญ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยไดรับความชื่นชมอยางกวางขวางและไดรับประกาศเกียรติคุณเปนที่ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2.13 ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ คณะครุศาสตร มีทั้งหมด 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กลยุทธ
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาใหเกิดการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.3 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะดานภาษาสากล
1.4 สรางเครือขายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
1.5 พัฒนาตนแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาทองถิ่น
กลยุทธ
2.1 สรางเครือขายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สรางผลงานวิจัยที่เปนองคความรูใหม นวัตกรรม ที่ตอบโจทยระดับประเทศชาติ และทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ํา
สรางความมั่งคั่ง และยั่งยืนของทองถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารยดานการผลิตหรือพัฒนาครู

อยูไดอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กลยุทธ
3.1 สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นและเสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารง
3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดการเรียนรูรองรับการปฏิรูปการศึกษาและสรางเครือขายการพัฒนาครูประจําการแบบ Coaching
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
กลยุทธ
4.1 บริหารจัดการงานสงเสริมศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีสมรรถนะที่เปนเลิศพรอมตอการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะใหอาจารย และบุคลากร ใหเกิดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning)
5.2 เสริมสรางธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตอสังคม
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศ
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสํานักงาน
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
5.6 จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับตอการเปน Semi residential University
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แผนงาน โครงการ แผนกลยุทธคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
เปาประสงค 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
เปาหมาย
กลยุทธ
โครงการ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2560
1.1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรูทมี่ ีการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive learning)

1.1.1 โครงการ
1.1.1.1 รอยละของ
พัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรที่จัดการ
หลักสูตรจัดการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ
เรียนรู เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.2. พัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษาใหเกิด
การจัดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.2.1 โครงการ
สงเสริมการจัดการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

รอยละ
80

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

1.2.1.รอยละของ
รอยละ
รายวิชาที่เปดสอนในป
80
การศึกษาที่มีผลงานเชิง
ประจักษตอรายวิชาที่
เปดสอนในปการศึกษา

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
85
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กิจกรรม

* พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร เนนกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive learning) ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรนานาชาติ
* โครงการพัฒนาแผนการัดการเรียนรู บทเรียน และการจัดหาสื่อ ชุดการ
เรียนรูแบบผสมผสมดวยตนเอง
* โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนเพื่อปวงชน ชุดการเรียนรู/ฝกอบรมยกระดับ
สมรรถนะทักษะใหแกประชาชน คณะทํางานผูตองการเปลี่ยนอาชีพ
* โครงการพัฒนาหลักสูตร และชุดการเรียนรูแบบสหสาขาวิชาการรวมกัน
ระหวางคระ และ หรือ มีความรวมมือกับสถนประกอบการหนวยงานภายนอก
* เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษา
* กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เชน Authentic learning, Self-directed
learning, Cooperative learning Crystallization learning, Project learning
เปนตน
* กิจกรรมแสดงผลงานการจัดการเรียนรู เชิงผลิตภาพของหลักสูตร
* กิจกรรมประกวดโครงการการัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพเพื่อคนหา Best Practice
* การจัดหาวัสดุ และพัฒนาหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร
* สหกิจศึกษา
* สนับสนุนการเผยแพรที่เกิดจากการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning)
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
* สนับสนุนการสรางผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาเพื่อใหไดรับการอางอิงหรือ
ใชประโยชนเชิงพาณิชย

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษาใหเกิด
การจัดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ
(Productive
learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษาใหเกิด
การจัดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.2.2 โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษา ที่จําเปน
ตอ การดําเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21

1.2.2.1 รอยละของ
นักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะที่จําเปน
ตอการดําเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

1.3 สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ
ดานภาษาสากล
1.4 สรางเครือขาย
ในรูปแบบ
ประชารัฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต

2560
รอยละ
80

เปาหมาย
2561
2562
2563
รอยละ รอยละ รอยละ
80
80
80

2564
รอยละ
85

1.2.3.1 รอยละของ
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
นักเรียนและนักศึกษา
80
80
80
80
80
ที่เขารวมโครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติผานการ
ทํางานรวมกับชุมชนตอ
จํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
1.3.1 โครงการ
1.3.1.1 รอยละของ
รอยละ รอยละ รอยละ
พัฒนาทักษะการ
นักศึกษาทุกชั้นปที่เขา
80
80
80
เรียนรูภาษาสากล รวมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะดานภาษา
1.4.1 โครงการสราง 1.4.1.1 จํานวนเครือขาย
1
1
1
1
1
เครือขายในรูปแบบ ความรวมมือ
เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย
ประชารัฐกับ
ภายในประเทศที่มีการํา
หนวยงาน
เนินกิจกรรมรวมกัน
ภายในประเทศ
1.2.3 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู
จากการปฏิบัติผาน
การทํางานรวมกับ
ชุมชน
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กิจกรรม
* จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะจําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 แยก
เปน 4 กลุม ไดแก
1. ความรูดานสารสนเทศ
2. ความรูดานสื่อ
3. ความรูดานไอซีที 4ทักษะและความรูอื่นๆ ในการเปนพลเมืองดิจิทัล
* จัดกิจกรรมในรายวิชาใหกับนักศึกษาโดยนําเอาความรูงานสรางสรรค
วิจัย นวัตกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน
* โครงการสงเสริมการเรียนรูเชิงรุก นําเสนอผลการเรียนรูผานโครงงาน
และมอบรางวัลโครงงานดีเดนระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
* โครงการจัดกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูของอาจารยมอื อาชีพและ
มอบรางวัลนวัตกรรมการสอนดีเดน

* จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชภาษาสากล
* จัดการทอสอบความสามารถ CEFR
* จัดการทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK
การสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายในประเทศ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2562
1

กิจกรรม
2561
2563
2564
2560
1.4 สรางเครือขาย 1.4.2 โครงการสราง 1.4.2.1 จํานวน
1
1
1
1
การสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนของ
ในรูปแบบประชารัฐ เครือขายรวมมือกับ เครือขายความรวมมือ เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย หลักสูตร และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในตางประเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
กับสถานศึกษา
บัณฑิต
หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐและ
และเอกชนใน
เอกสารใน
ตางประเทศ
ตางประเทศที่มีการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมกัน
1.5 พัฒนาตนแบบ
การผลิตครูโดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

1.5.1 โครงการ
1.5.1.1 รอยละ 85
พัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูชั้นปที่
มาตรฐานวิชาชีพครู 5 ที่เขารวมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู

รอยละ
80

30

รอยละ
85

รอยละ
90

* กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาครู
* กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะดานมาตรฐานวิชาชีพครู
* กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอน

เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น
แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น
กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

2.2 สรางผลงานวิจัยที่
เปนองคความรูใหมที่
ตอบโจทยระดับชาติ
และทองถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ํา สรางความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ทองถิ่นประเทศชาติ

2.2.1. โครงการ
สงเสริมงานวิจัย
และงานสรางสรรค
เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น

2.3 พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารยดานดานการ
ผลิตหรือพัฒนาครู

2.3.1 โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารยดานการ
ผลิตหรือ
พัฒนาครู

เปาหมาย
2560

2561

กิจกรรม

2562

2563

2564

2.2.1.1 รอยละของอาจารยที่
ไดรับการสงเสริมการผลิตผล
งานวัยหรือนวัตกรรมที่สราง
องคความรูใหมที่ตอบโจทย
ระดับทองถิ่นหรือสรางสรรค
หรือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น

รอยละ
80

รอยละ
80

2.3.1.1 รอยละของอาจารยที่
ไดรับการสงเสริม เพื่อผลิตผล
งานวิจัย ดานการผลิตหรือ
พัฒนาครู เพื่อใหไดรับการ
ตีพิมพ เผยแพรทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอ
การผลิตหรือพัฒนาครู

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ * สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
80 สรางสรรค
* อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะดานการวิจัยผลิต
นวัตกรรมเพอสรางสรรคและ/หรือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น
* การแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูจากการปฏิบัติการวิจัย
และการทําวิจัยระหวางเครือขาย
* พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ
สงเสริมสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ
* สงเสริมใหอาจารยตีพิมพผลงานในฐานขอมูล TCI ISI SJR
และ Scopus
* สงเสริม สนับสนุนการใหความรูดานการวิจัยใหกับ
นักศึกษา อาจารย นักวิจัยเพื่อเพิ่มสมรรถนะดานการวิจัย
รอยละ สงเสริมอาจารยผลิตผลงานวิจัย ดานการผลิตหรือพัฒนา
80
ครู เพื่อใหไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตหรือ
พัฒนาครู
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หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนสงเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51 – 100
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนสงเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระดับ 5 มีการจดทะเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ
เปาหมาย
กิจกรรม
กลยุทธ
โครงการ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2560
3.1 สรางเครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติ
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อรวมกัน
ศึกษาแกไขปญหา
ของชุมชนทองถิ่น
และเสริมพลังให
ชุมชนทองถิ่น
สามารถดํารงอยูได
อยางยั่งยืน

3.1.1 โครงการสราง
เครือขายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อรวมกัน
ศึกษาแกไขปญหา
ของชุมชนทองถิ่น
และเสริมพลังให
ชุมชนทองถิ่น
สามารถดํารงอยูได
อยางยั่งยืน

3.1.1.1 จํานวนหมูบาน
ในจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแกวที่มี
ฐานขอมูลตําบลในการ
คัดเลือก ชุมชนสําคัญ
เพอใชในการพัฒนา
ทองถิ่น
3.1.1.2 ระดับ
ความสําเร็จของการ
สรางเครือขายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากภายในหรือ
ภายนอก มหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นพืน้ ที่
เป้ าหมายร่วมทีบ่ ูรณา
การภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

ระดับ
5

ระดับ
5
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2
หมูบาน

2
หมูบาน

2
หมูบาน

* สรางเครือขายรวมกับทองถิ่น
* สํารวจขอมูลหมูบาน
* จัดทําฐานขอมูลหมูบาน
* รายงานฐานขอมูลหมูบาน
* คัดเลือกหมูบานที่สําคัญเพื่อทํากิจกรรมพันธกิจสัมพันธ
* โครงการพันธกิจสัมพันธถอดบทเรียนและนําเสนอผลงาน
ตอประชาคม

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

* สรางประมวลองคความรู
* สรางเครือขายเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น
* จัดกิจกรรมรวมกับเครือขายเพื่อพัฒนาแกไขปญหาของ
ชุมชนทองถิ่น
* การบรรยายสาธารณะ (Public Lecture)
* โครงการจัดหารายไดจากการฝกอบรม การใหบริการทาง
วิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี (จากสถานประกอบการ
โรงเรียน องคกรปกครองทองถิ่น และภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม)

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

3.2 ยกระดับผลงาน
กิจกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ

3.2.1 โครงการ
สงเสริมการเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.2.1.1 รอยละของ
บุคลากรและนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนา/เรียนรู
ตามแนวพระราชดําริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.2.1.3 จํานวนโครงการ
นิทรรศการวันสําคัญ

3.3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใหเกิดการ
เรียนรูรองรับการ
ปฏิรูปการศึกษา
และสรางเครือขาย
การพัฒนาครู
ประจําการแบบ
Coaching

3.3.1 โครงการ
พัฒนาครูประจําการ
แบบ Coaching
และสรางเครือขาย
ในจังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสระแกว

3.3.1 ระดับความสําเร็จ
ของการสรางเครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจําการแบบ
Coaching

2560

เปาหมาย
2561
2562

2563

2564

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

กิจกรรม
* กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโครงการตามแนวพระราชดําริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักศึกษา
บุคลากรใหมและประชานในทองถิ่น

5
5
* จัดกิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสําคัญ
โครงการ โครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ระดับ
3

ระดับ
4
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ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

* สรางประมวลองคความรู
* สรางเครือขายถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาครู
ประจําการแบบ Coaching
* เผยแพร สรางความตระหนักรูของการพัฒนาครู
ประจําการแบบ Coaching
* สรางมาตรฐาน ฝกอบรมและพัฒนาครูมืออาชีพ

หมายเหตุ : เกณฑการประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันศึกษาและแกไข
ปญหาของชุมชนทองถิ่นที่เปนพื้นที่เปาหมายรวมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความรวมมือ
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการในระดับรอยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการในระดับรอยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองคกรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาและที่มีความเขมแข็งอยางยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน และมีการจัดการบรรยายสาธารณะ
(Public Lecture)
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครู
ประจําการแบบ Coaching
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความรวมมือ
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการในระดับรอยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการในระดับรอยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองคกรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาครูประจําการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนําเอาองคความรู เพื่อใชในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
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เปาประสงคที่ 4 บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
แผนงาน การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึก.
เปาหมาย
กลยุทธ
โครงการ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
4.1 บริหารจัดการ
งานสงเสริมศาสนา
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้ง
การอนุรักษ ฟนฟู
สืบสานเผยแพร
วัฒนธรรมไทย

4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการงาน
สงเสริมศาสนา
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

4.1.1.1 ผลการ
ดําเนินงานตาม
ระบบกลไกล
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย

5
ขอ

5
ขอ

* จัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
* ประกวดผลงานดานศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ
* สรางผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่
ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ

หมายเหตุ : เกณฑการประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1 ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑการประเมิน
1. มีการกําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และความเปนไทย เพื่อการธํารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือ
การพัฒนาตอยอดและสรางคุณคาใหม ตามจุดเนนและอัตตลักษณของมหาวิทยาลัย
2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และประเมินความสําเร็จของตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เปนการสืบสาน ถายทอดประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตตลักษณชองชุมชน
ทองถิ่น เพื่อใหผูใชบริการไดรบการพัฒนาทั้งดานความรูและการประพฤติใหเหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย สรางจุดยืนทางวัฒนธรรมใหกับประเทศ
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5. มีฐานขอมูลหรือการบริการ หรือแหลงการเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปมาใชบริการได และเปนฐานรากที่
เขมแข็งในสังคมทามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สรางจุดยืนทางวัฒนธรรมใหกับประเทศ
6. ทุกคณะจัดทําหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรูแกผูเรียน ชุมชน สังคม ในดานศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร เพื่อใหสามารถสรางโอกาส มูลคาเพิ่ม
โดยนําจุดเดนของอัตตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี มาสรางคุณคาใหมหรือความไดเปรียบเชิงแขงขันใหกับประเทศบนฐานแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคจากศิลปวัฒนธรรม สามารถประยุกตและผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสอดรับกับสังคมโลกสมัยใหม
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1-2 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนิน 4 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 ขอ

เปาประสงค 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

กิจกรรม
* จัดทําแผนอัตรากําลังและแผนพัฒนาบุคลากร
* ประเมินผลการดําเนินการตามแผน
* บริหารเงินเดือน และคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
* กิจกรรมสรางสรรคและพัฒนาบุคลากร
* สนับสนุนใหบุคลากรทําผลงานเสนอเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ
* พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
* ประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอสถานบัน
* คาตอบแทนลวงเวลา เสาร – อาทิตย เจาหนาที่
สํานักงาน
* พัฒนาอาจารย บุคลากร ใหเกิดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
* โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยตามเกณฑมาตรฐาน
การเปนอาจารยมืออาชีพ
* โครงการสงเสริมการมีประสบการณตรงของอาจารยดวย
การแลกเปลี่ยนอาจารยและการรวมปฏิบัติงานจริงใน
หนวยงานโรงเรียน สถานประกอบการ
* การจัดการความรู
* การแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู จากการปฏิบัติการ
วิจัยระหวางอาจารย บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ในการแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกับ

5.1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยให
มีสมรรถนะที่เปน
เลิศพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาสมรรถนะให
อาจารย และ
บุคลากร ใหเกิดการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive
Learning)

5.1.1 โครงการพัฒนา 5.1.1.1 ระดับความสําเร็จ
ระบบการจัดการ
ของการจัดการทรัพยากร
ทรัพยากรบุคคลสู
บุคลากรสูความเปนเลิศ
ความเปนเลิศ

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

5.2 เสริมสราง
ธรรมาภิบาลและ
เปนมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบตอสังคม

5.2.3 โครงการ
พัฒนาองคกรแหง
การเรียนรูโดยสราง
ชุมชนอุดมปญญา

ระดับ
3

ระดับ
4

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

5.2.3.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาองคืกรแหง
การเรียนรุโดยสรางชุมชน
อุดมปญญา
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กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.3 พัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
สูความเปนเลิศ

5.3.1 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู
ความเปนเลิศ
5.4.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล
การบริหารสํานักงาน

5.3.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.4.1.1 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณตาม
แผนที่กําหนด

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารสํานักงาน

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองคกรและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)

5.4.2.1 ระดับ 5 (>3.51)
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการสื่อสารองคการ
และการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC)

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารสํานักงาน

5.4.3 โครงการจัด 5.4.3.1 รอยละของการ
ประชุมเพื่อพัฒนา เบิกจายงบประมาณตาม
ระบบบริหารจัดการ แผนการจัดประชุม
โดยมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารสํานักงาน

เปาหมาย
2562

2563

2564

กิจกรรม

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

* กิจกรรมการบริหารจัดการการประกันการศึกษาคุณภาพ
ภายใน (IQA)

รอยละ รอยละ
90
90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

>3.51

>3.51

>3.51

>3.51

รอยละ รอยละ
100
100

รอยละ
100

รอยละ
100

2560

2561
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* กิจกรรมกํากับติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ
* การบริหารสํานักงาน (วัสดุสํานักงาน ครุภัณฑและวัสดุ
การศึกษา เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค คาจางเหมาบริการ)
* กอสราง ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่
* การบริหารความเสี่ยง
* การตรวจสอบภายใน
>3.51 * จัดทําแผนสื่อสารองคกรและการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC)
* ดําเนินการตามแผนสื่อสารองคการและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
* ประเมินผลงานตามแผนสื่อสารองคการและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
รอยละ * ประชุมคณะกรรมการในหนวยงาน
100 * คณะกรรมการอื่นๆ

เปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่
มีสุนทรียะ การ
อนามัยสุขาภิบาลและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอมที่ดีและ มี
ความพรอมดาน
อาคารสถานที่

5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
และบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

5.5.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สิ่งอํานวยความ
สะดวก และบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให
พรอมตอการเปน
Semi residential
University

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหลง
เรียนรูทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา
การวิจัย การบริการ
วิชาการ

>3.51
5.6.1.1คาเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งอํานวย
ความสะดวกและบริการชั้น
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย

2560

2561

กิจกรรม

2562

2563

2564

ระดับ
4

ระดับ
4

ระดับ * พัฒนาสิ่งแวดลอมบริเวณรอบอาคาร สถานที่
5 * การจัดการดานพลังงาน
* การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย
* การจัดการน้ํา
* การจัดการอากาศ
* การจัดการความปลอดภัย
* การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พื้นฐาน
* การปรับปรุงระบบการขนสง
* จัดทําพื้นที่สําหรับนักศึกษาในการทํากิจกรรมรวมกัน
(Co-Working Space)

> 3.51 > 4.51

> 4.51
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> 4.51

* จัดหาทรัพยากรการเรียนรู
* พัฒนาแหลงเรียนรู
* พัฒนาฐานขอมูลการเรียนรู
* โครงการขยายปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรูและหองเรียน
เปนศูนยกลาง
* โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ ศูนยการเรียนรูและจัดหา
ครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
* โครงการพัฒนาระบบงาน/พื้นที่ ชองทางเชื่อมประสาน
การเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิตอล

เปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

2562

2563

2564

กิจกรรม

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู
เทคโนโลยี
สารสนเทศสิง่
อํานวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให
พรอมตอการเปน
Semi residential
University

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือขายให
พรอมตอการเปน
Semi residential
University

5.6.2.1 คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือขาย
ใหพรอมตอการเปน
Semi residential
University

>3.51

> 3.51 > 4.51

> 4.51

> 4.51

* จัดหาและพัฒนาเทคโนโยลีสารสนเทศและระบบ
เครือขาย
* พัฒนาจุดพื้นใหบริการสัญญาอินเตอรเน็ตไรสายทีมี
เสถียรสภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่
* พัฒนาฐานขอมูล และสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร

หมายเหตุ : เกณฑการประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสูความเปนเลิศ
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ระดับ 5 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
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ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนระดับความสําเร็จของการดําเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนระดับความสําเร็จของการดําเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ระดับ 5 มีการเผยแพรองคความรูสูสาธารณะและการนําองคความรูไปใชประโยชน
ตัวชีว้ ัดที่ 5.2.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยสรางชุมชนอุดมปญญา
ระดับ 1 ทุกหนวยงานมีการจัดทําแผนการจัดการความรู
ระดับ 2 ทุกหนวยงานมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50
ระดับ 3 ทุกหนวยงานมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51 – 100
ระดับ 4 ทุกหนวยงานมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู
ระดับ 5 ทุกหนวยงานมีการเผยแพรองคความรูสูสาธารณะและการนําองคความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ตัวบงชี้ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการประจําคระเพื่อพิจารณา
5.นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมคี ุณภาพดีขึ้นอยาตอเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3-4 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 ขอ

ระดับมหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคระ ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะทีผ่ านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 ขอ

ตัวชี้วัดที่ 5.4.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการสื่อสารองคการและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนสื่อสารองคการและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนสื่อสารองคการและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 5 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตอภาพลักษณองคืกร มากกวา 3.51
ตัวชี้วัดที่ 5.5.1.1 ระดับความสําเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนระดับความสําเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนระดับความสําเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 5 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกวา 3.51
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บทที่ 3
นิยามศัพท
3.1 นิยามศัพทตัวชี้วัดของเปาประสงค

3.1.1 เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พฒ
ั นาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองตอความตองการทองถิ่น
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น
1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา
นิยามศัพท
หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใชความรูจากองคความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตร หรือ หลายอนุศาสตร หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสาน
ใชในการเรียนการสอน การวิเคราะห วิจัย และสังเคราะหขึ้นเปนองคความรูใหม และพัฒนาเปนศสตรใหมขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2.1 ผลงานที่ไดรับรางวัล หรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.2.2 ผลงานที่ไดรับการอางอิง หรือใชประโยชนเชิงพาณิชย
1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ กพอ.กําหนด
1.2.4 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรบการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ
นิยามศัพท
• ผลงานที่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ กพอ. กําหนด หมายถึงผลงานที่เผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน
การตีพิมพ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะโดยมีการจัดนําเสนอการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปน
ระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาตัดเลือกผลงานกอนการเผยแพรตองเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสรางสรรค ที่มี
ความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอยางเปนระบบที่เหมาะสม โดยมีการนําเสนอผลงานไมนอยกวา 5 หนวยงาน
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1. ระดับชาติ หมายถึง มีค ณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไมต่ํากวา 3 คน โดยมีองคประกอบที่ส อดคลองกับเกณฑการประเมิน ทั้ง ตองมี
คณะกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย โดยมีหนวยงานที่รวมนําเสนอผลงานไมนอยกวา 5 หนวยงาน
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพรผลงานที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศที่ไมอยูในกลุมอาเซียน)
3. ผลงานที่ไดรับการอางอิงหรือใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง การนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือ
ขอเสนอแนะในเชิงพาณิชยที่ระบุไวในวัตถุประสงคของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานกอใหเกิดประโยชนชัดเจน
• ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการนําเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ไดรับการตีพิมพในรายงาน
การสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผูประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันไมนอยกวา รอยละ 25
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากตางประเทศไมนอยกวา 3 ประเทศ และรวมกันไมนอยกวา รอยละ 25
ตัวชี้วัด 1.6 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
นิยามศัพท
• แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ
มีหลักฐานความสําเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือ
ภายนอก สามารถเขาไปใชประโยชนได
• การนับแนวปฏิบัติที่ดีไมนับซ้ํากับปที่ผานมา
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ตัวชี้วัดที่ 1.7 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเทา
• ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ระดับ B1 ขึ้นไป
• ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต ระดับ B2 ขึ้นไป
นิยามศัพท
• นักศึกษาชั้นปสุดทาย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 4 ของทุกคณะ วิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีกําลังศึกษา
อยูชั้นปที่ 5 ของคณะครุศาสตร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 นักศึกษาระดับบัณฑิตกําลังศึกษาชั้นปสุดทาย ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
• กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล (The Common European Framework of Reference for Languages :
CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ไดแบงความสามารถทางภาษาอังกฤษเปน 6 ระดับ ดังตอไปนี้
Proficient User:
C1 (Mastery) : ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาวๆ ที่ซับซอนในหัวขอที่หลากหลาย และเขาใจความแฝงไดสามารถแสดงความคิดเห็น
ความรูสึกของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตองหยุดคิดหาคําศัพท สามารถใชภาษาดานสังคมการทํางาน หรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและ
เขียนขอความที่ซับซอนไดอยางชัดเจนและถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ พรอมทั้งสารถใชคําเชื่อมประโยคไดอยางถูกตอง
C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใชภาษา
มาตรฐานไดอยางสละสลวย ถูกตองตามจุดประสงคที่จะสื่อสารไดดี สามารถอาน บทความที่เปนภาษาตนฉบับ(โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวรรณกรรม) ไดเขาใจ สามารถและเลือกใช
ภาษาสําหรับพูดและเขียนไดอยางเหมาะสม
Independent User:
B2 (Vantage) : ผูเรียนสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษา พูด และเขียนไดแทบทุกเรื่อง อยางถูกตองและคลองแคลวขึ้น รวมทั้ง
จะอานและทําความเขาใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได
B1 (Threshold) : ผูเรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสําคัญขอขอความทั่วๆไปไดเมื่อเปนหัวขอที่คุนเคย หรือสนใจ เชน การทํางาน
โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทางในประเทศที่ใชภาษาได สามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ ความฝน
ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ได
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Basic User:
A2 (Waystage) : ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจําวันในระดับกลาง เชน ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจายใชสอย
สถานที่ ภูมิศาสตร การทํางาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไป และการใชชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความฝน ความคาดหวัง ประวัติ
สิ่งแวดลอม และสิ่งอื่นๆ ที่จําเปนตองใช
A1 (Breakthrough) : ผูเรียนสามารถเขาใจประโยคงายๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตนเอง และผูอื่นได สามารถตั้งคําถามเกี่ยวกับบุคคล
อื่นได เชน เขาอยูที่ไหน รูจักใครบาง มีอะไรบาง และตอบคําถามเหลานี้ได ทั้งยังสามารถเขาใจบทสนทนาเมื่อคูสนทนนาพูดชาและชัดเจน
ทั้ ง นี้ ส ามารถสรุ ป เป น ตารางเปรี ย บเที ย บกรอบความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที เ ป น ภาษาสากล (The Common European
Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาไดดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 1.8 จํานวน Startup ที่เกิดจากการบมเพาะของมหาวิทยาลัย
นิยามศัพท
ผูประกอบการใหม (Startup) หมายถึง องคกรธุรกิจที่ตั้งเพื่อคนหา หรือสรางนวัตกรรม ใหมๆ ที่ยังไมมีใครคิดมากอน และรูปแบบการทําธุรกิจที่ยังไม
มีใครทํามากอน
ตัวชี้วัดที่ 1.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
นิยามศัพท
ผลการสํารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.11 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูไดในการสอบในปแรกที่จบการศึกษา
นิยามศัพท
สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร จบการศึกษาในปงบประมาณ 2562 ตั้ง แต 1 ตุล าคม 2561– 30 กันยายน 2562 ที่ส ามารถสอบ
ขาราชการบรรจุครูไดรับราชการครู หรือไดรับขึ้นทะเบียนสํารองเพื่อเรียกเพื่อบรรจุเขารับราชาการ หรือ ไดทํางานเปนครูในสถานศึกษาเอกชน
ตัวชี้วัดที่ 1.12 รอยละของบัณฑิตครูที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ที่ไดรับการบรรจุเขาทํางานในทองถิ่น
นิยามศัพท
การทํางานในทองถิ่น หมายถึง การทํางานในภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน หรือการทํางานในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกวเกิด
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ตัวชี้วัดที่ 1.14 รอยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) แตละรายวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป
นิยามศัพท
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) อยูในระดับดี หมายถึง ระดับผลคะแนน O-NET แตละกลุมสาระ
ระดับ1 ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ํากวารอยละ 50 และต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับ 2 พอใช หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ํากวารอยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกวารอยละ 50 แตต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
2.1.2 เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น และโจทยการพัฒนาประเทศหรือ
แกไขปญหาของทองถิ่น หรือ ปญหาระดับประเทศ
นิยามศัพท
• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดองคความรูใหม หรือเปน
การตอยอดความรูเดิม
• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตาม
ประเภทของงานศิลปะ ซึง่ มีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร กอใหเกิดคุณคา
ทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคศลิ ปะ ไดแก ทัศนศิลป (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงาน
จิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสมสถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบดวย ดุริ
ยางคศิลป นาฏยศิลป รวมถึงการแสดงรูปแบบตางๆ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ
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• นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหมที่เกิดจาการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตมเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบงออกเปน 4 รูปแบบ
1) นวัตกรรมดานผลิภัณฑ (product innovation)
2) นวัตกรรมดานบริการ(service innovation)
3) นวัตกรรมดานกระบวนการผลิต (business process)
4) รูปแบบธุรกิจใหม(business model innovation)
• ผลการดําเนินงานใหนับตามปงบประมาณ 2562 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยนับรวมงานที่อาจารยกับนักศึกษาทํารวมกัน
ตัวชี้วัด 2.3 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
นิยามศัพท
• การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper)
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันไมนอยกวารอยละ 25
• การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full
paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากหนวยงานตางประเทศ อยางนอยรอยละ 25 และตองมีผู
ประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากตางประเทศอยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันไมนอยกวารอยละ 25
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานยอนหลัง 5 ปปฏิทิน ที่ไดรับการ
อางอิง ณ ปปจจุบัน )
นิยามศัพท
• นับผลงานที่ไดรับการอางอิง ยอนหลัง 5 ปปฏิทิน
• จํานวนบทความของอาจารยประจําที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยูในฐานขอมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand , Social Sciences Citation Index , Art
and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.5 จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรม
2.5.1 จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตทมี่ ีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เปนตน
2.5.2 จํานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคาแกผรู ับบริการ ชุมชน และสังคม ไดโดยสามารถนําผลงานบริการวิชาการใช
ประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอมและการศึกษา
นิยามศัพท
• งานวิจัยเชิงประยุกต หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุงเสาะแสวงหาความรู และประยุกตใชความรูหรือวิทยาการตางๆ ใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติหรือ
เปนการวิจัยที่นําผลที่ไดแกปญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจนําผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยตอแลวทดลองใช เชน การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร
การเรียนการสอน เปนตน
• สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกแบบใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ(Product Design) ที่มี
ลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด เปนสิทธิบัตรพิเศษที่ใหผูประดิษฐคิดคนหรือออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิที่จะผลิตสินคาจําหนายสินคาแตเพียงผูเดียว ในชวงระยะเวลาหนึ่ง
• อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐที่มีลักษณะคลายกับการประดิษฐ เปนความคิดสรางสรรคที่มรี ะดับ
การพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก หรือเปนการประดิษฐคิดคนเพียงเล็กนอย และมีประโยชนใชสอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
ใหดีขึ้น หรือทําใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นหา ที่แตกตางไปจากเดิม เชน กลไกของเครื่องยนต ยารักษาโรค วิธีการในหารเก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 จํานวนอาจารย หรือบุคลากร ที่ไดรับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสรางสรรคทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
นิยามศัพท
• งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการ
ประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปอยางเปนระบบ
• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปน
ระบบที่เหมาะสมตามประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนยอมรับในวงชาชีพตามการ
จัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อ
ประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏศิลป รวมทั้งการแสดงรูปแบบตางๆ และ
(3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวย บทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ
• ผลงานที่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ กพอ. กําหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสรางสรรค ที่มีความ
เปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอยางเปนระบบที่เหมาะสม โดยมีการนําเสนอผลงานไมนอยกวา 5 หนวยงาน
• ผลงานที่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไมต่ํากวา 3 คน โดยมีองคประกอบที่
สอดคลองกับเกณฑการประเมิน ทั้งตองมีคระกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย โดยมีหนวยงานที่รวมนําเสนอผลงานไมนอยกวา 5 หนวยงาน
• ผลงานที่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพรผลงานที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศที่ไมอยูในกลุมอาเซียน)
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2.1.3 เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
นิยามศัพท
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน
การบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ตอสิ่งกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มา
ใชในการวางแผนและการดําเนินการ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องคประกอบ ไดแก พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุมกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ไดแก
คุณธรรมและความรู
รูปธรรม

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคาแกผูรับบริการชุมชนและสังคมไดโดยสามารถนําผลงานบริการวิชาการไปใชประโยชนอยางเปน

นิยามศัพท
• ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยคํานึงถึงความตองการของ
กลุมเปาหมายเปนสําคัญ ผลของการบริการวิชาการกอใหเกิดความพึงพอใจและประโยชนตอชุมชนและสังคม
• ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคาแกผูรับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อ
ดําเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตาม
ศักยภาพของตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
นิยามศัพท
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องคกรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพื่อแกไขปญหา และ พัฒนาชุมชนตนเอง
ไปสูเปาหมายอยางยั่งยืน ชุมชนทองถิ่นมีจิตสํานึกสาธารณะ รูเปาหมาย เชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดการความสัมพันธกับภาคี
ใชแผนการจัดการความรู และทุนชุมชนแกไขปญหา และพัฒนาตนเองทุกดานอยางเปนระบบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ตัวชี้วัดที่ 3.5 รอยละของบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึ้นจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
นิยามศัพท
บุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่น หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว
ตัวชี้วัดที่ 3.7 จํานวนโรงเรียนในทองถิ่นที่มีการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใชประโยชน
นิยามศัพท
โรงเรียนในทองถิ่น หมายถึง โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว
2.1.4 เปาประสงคที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 5.8 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของการบริหารงานดานบุคคล
นิยามศัพท
• สภาพแวดลอมดานบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึง การบริหารขีดความสามารถ และอัตรากําลังเพื่อใหงานของสถาบัน บรรลุผล
สําเร็จ การดําเนินการของสถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศในการทํางานเพื่อใหเกื้อหนุน และมีความมั่นคงตอการทํางาน
• ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากําลัง หมายถึง
1. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง การประเมินความตองการ ดานขีดความสามารถของบุคลากร และอัตรากําลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธี การ
ประเมินความตองการดานทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ตองการมีการรับรองและระดับกําลังคนที่ตองการ
2. บุคลากรใหม มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา วาจาง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหมไว บุคลากรเปนตัวสะทอนความใหเห็นถึงความหลากหลาย ทาง
ความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจางและของผูเรียน
3. การทํางานใหบรรลุผล การจัดระบบและบริหารบุคลากร เพื่อ
• ทําใหงานของสถาบันประสบความสําเร็จ
• ใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของสถาบันอยางเต็มที่
• สงเสริมสนับสนุนการมุงเนนผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และการเรียนรูของผูเรียน
• ใหมีผลการดําเนินการที่ดีกวาความคาดหมาย
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วิธีการ

4. กาจัดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร มีการเรียนบุคลากรใหพรอมตอความตองการดานขัดความสามารถและอัตรากําลังที่กําลังเปลี่ยนไป โดยมี

• การบริหารบุคลากร ความตองการบุคลากร และความตองการของงสถาบัน เพื่อใหมนใจวาสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ปองกัน
การลดจํานวนของบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบหากจําเปน
• การเตรียมพรอมและบริหารชวงที่มีการเพิ่มของบุคลากร
• การเตรียมบุคลากรเพื่อรับหารเปลี่ยนแผลงของโครงสรางสถาบันและระบบหากจําเปน
• บรรยากาศดานบุคลากร
1. สภาพแวดลอมของที่ทํางาน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาสถานที่ทํางานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความ
สะดวกในการทํางานของบุคลากร มีตัววัดและเปาประสงคในการปรับปรุงสภาพแวดลอมดังกลาว สภาพแวดลอมการทํางานที่แตกตางกัน มีความแตกตางที่สําคัญในปจจัย
2. สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยใหบริการ สิทธิประโยชน และมีนโยบาย ใหเหมาะสมตามความ
ตองการของบุคลากรที่มคี วามหลากหลายและความแตกตางของกลุมและประเภทของบุคลากร บุคลากรไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญ
ตัวชี้วัดที่ 5.11 รอยละหลักสูตรที่ผานการขึ้นทะเบียน TQR
นิยามศัพท
TQR หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพรเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR :
Thai Quantifications Register)
ตัวชี้วัด 5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
นิยามศัพท

มหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง สถาบันการศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมระดับโลก โดยมีเกณฑการประเมิน ๖ ดาน คือ
1. ที่ตั้งและโครงสรางพื้นฐาน (Setting And Infrastructure)
2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)
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3. การจัดการของเสีย (Waste management)
4. การจัดการน้ํา (Water usage)
5. การขนสงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Transportation)
6. ความสามารถในการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education)
ตัวชี้วัดที่ 5.15 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
นิยามศัพท
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุงมั่นของบุคลากรทั้งในดานจิตใจและสติปญญา เพื่อใหงานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย การสรางความผูกพันกับบุคลากร เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อกอใหเกิดผลงานที่โดดเดน วิธีการที่สถาบันใชในการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร
และผูนําเพื่อใหเกิดผลการดําเนินการที่โดดเดน รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยทําใหบุคลากรมีสวนรวมอยางทุมเทในการปรับปรุงและสรางนวัตกรรม
• ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
1. วัฒนธรรมองคกร การเสริมสรางวัฒนธรรมองคการที่มีลกั ษณะการสื่อสารทีเปดกวาง มีผลการดําเนินการที่โดดเดนและบุคลากรมีความผูกพัน
ตอสถาบัน วัฒนธรรมองคการไดใชประโยชนจากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอื้ออํานาจ (empower) ใหกับบุคลากร
2. ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน การกําหนดปจจัยผลักดันสําคัญที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร ตามกลุมและประเภทของบุคลากร
3. การประเมินความผูกพัน การประเมินทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความ
พึงพอใจ วิธีการและตัวชี้วัดเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไร สําหรับแตละกลุมและประเภทของบุคลากร มหาวิทยาลัยอาจใชตัวชีวัดอื่นๆ เชน การคงอยู การขาดงาน
การรองทุกข ความปลอดภัยและผลิตภาพของบคลากรเพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร
4. การจัดการผลการดําเนินงาน สนับสนุนใหเกิดการผลการดําเนินการที่โดดเดนและสรางความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกลาวไดพิจารณาถึงการ
บริหารคาตอบแทน การใหรางวัล การยกยองชมเชย และสิ่งจูงใจแกบุคลากร ระบบการจัดการผลการดําเนินงานของบุคลากรผลักดันใหเกิดเรื่องตอไปนี้
• การกลาเสี่ยงในเรื่องที่นาลงทุนเพื่อทําใหเกิดนวัตกรรม
• การมุงเนนผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และการเรียนของผูเรียน
• การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน
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• การพัฒนาบุคลากรและผูนํา
1. ระบบการเรียนรูและการพัฒนา สนับสนุนความตองการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความตองการของบุคลากร ผูบริหาร และผูนํา
แตละคน ระบบนี้ไดพิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้
• การใหความสําคัญตอสมรรถนะหลัก ความทาทายเชิงกลยุทธ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว
• สนับสนุนการปรับปรุงผลการดําเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสรางนวัตกรรม
• สนับสนุนจริยธรรมและการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม
• ปรับปรุงการมุงเนนผูเรียน และลูกคากลุมอื่น
• ทําใหมั่นใจวามีการถายทอดความรูจากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ
• ทําใหมั่นใจวามีการผลักดันใหนําความรูและทักษะใหมมาใชในการทํางาน
2. ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูและการพัฒนาสถาบัน
ในเรื่อง
• หาความสัมพันธระหวางผลลัพธของการเรียนรูกับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธที่สําคัญของมหาวิทยาลัย
• ใชผลการศึกษาความสัมพันธขางตนเพื่อชี้บงโอกาสสําหรับการปรับปรุงทั้งในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการใหการพัฒนาและการ
เรียนรูแกบุคลากร
3. ความกาวหนาในหนาที่การงาน มีการจัดการความกาวหนานมหนาที่การงานในมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุการวางแผนสืบทอดสําหรับตําแหนง
ผูบริหารและผูนํา
ตัวชี้วัดที่ 5.16 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอมหาวิทยาลัยในทุกมิติ
นิยามศัพท
• ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง กลุมตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจากการจากการดําเนินการและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นายจาง
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2. บัณฑิต
3. ผูรับปบริการวิชาการ
4. นักศึกษา
5. บุคลากร
6. ผูปกครอง
7.ศิษยเกา
8. ประชาชน
• ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน 2. การบริการวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม 5.การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 5.17 รอยละของนักเรียนในทองถิ่นที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
นิยามศัพท
นักเรียนในทองถิ่น หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยูในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว
ตัวชี้วัดที่ 5.18 รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดของมหาวิทยาลัยตามเปาหมายที่กําหนด
นิยามศัพท
รายได หมายถึง รายไดที่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของสํานักทรัพยสินและรายไดคาเทอมของนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.20 อัตรากําไรจากผลการดําเนินงาน (Operation Profit Margin)
นิยามศัพท
อัตรากําไรจากการผลการดําเนินงาน แสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการทํากําไร หลังจากหักตนทุนสินคาและหักคาใชจายรวม
ผลลัพธยิ่งสูงยิ่งดี
เกณฑการคํานวณ
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กําไรจากผลการดําเนินงาน
ทุนสุทธิ

X 100 = อัตราสวนกําไรจากผลการดําเนินงาน ((Operating Profit Margin)(%)

3.2 นิยามศัพท ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ

3.2.1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning)
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.1.1.1 รอยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อใหเกิดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) ตอหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในคณะ
นิยามศัพท
การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ(Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีผูเรียนสามารถบูรณาการองคความรู โดนเนนให
นักศึกษา คนควา ลงมือปฏิบัติ เพื่อสรางองคความรูไดดวยตัวเองในการใชเปนฐานสรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม ผลิตภัณฑการบริการ หรือกระบวนการที่สามารถ
นําไปใชประกอบวิชาชีพไดในอนาคต
โครงการ 1.2..2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
นิยามศัพท
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค หมายถึง บุคลิกลักษณะของบัณฑิตที่แสดงออกถึงทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบัน
และอนาคตมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามที่ ห น ว ยงานภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ และตลาดแรงงานต อ งการ โดยมี ทั ก ษะมนศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ 3R x 8C กลาวคือ
3R ไดแก
1. Reading (อานออก)
2. Writing (เขียนได)
3. Arithmetics (คิดเลขเปน)
8C ไดแก
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1.ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา(Critical Thinking and problem solving)
2. ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and innovation)
3. ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, teamwork and leadership)
4. ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ (Communications, information and media literacy)
5. ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross-cultural understanding)
6. ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT literacy )
7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and learning skills)
8. ความมีเมตตากรุณา (compassion)
ดังนั้นทักษะของคนตองเตรียมคนออกไปเปนคนทํางานที่ใชความรู (Knowledge Worker) และเปนบุคคลพรอมเรียนรู (Learning Person) ไมวาจะ
ประกอบสัมมาชีพอะไร
โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาสากล
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.3.1.1.รอยละของนักศึกษาทุกชั้นปที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา
นิยามศัพท
ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป
• ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดับความรูภาษาจีนสําหรับผูที่ใชภาษาจีนเปนภาษาที่ส อง จัดโดยสํานักงานดูแลการสอน
ภาษาจีนเปนภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรูภาษาจีนระดับพื้นฐาน
ระดับตน/กลาง และระดับสูง
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ประเทศ

3.2.2 นิยามศัพท ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื่นของ

โครงการที่ 2.2.2 โครงการสงเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
นิยามศัพท
• งานวิจัยเชิงประยุกต หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุงเสาะแสวงหาความรู และประยุกตใชความรูหรือวิทยาการตาง ๆ ใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติหรือ
เปนการวิจัยที่นําผลที่ไดไปแกปญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจนําผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยตอแลวทดลองใช เชน การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค
การเกษตร การเรียนการสอน เปนตน
• การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน/
วิสาหกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหนวยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปใชประโยชน
ดานตางๆ ใหสอดคลองกับบริบทชุมชน
โครงการการที่ 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติรวมกับภาคีเครือขาย
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.3.1 จํานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติรวมกับภาคีเครือขายตอปงบประมาณ
นิยามศัพท
• การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper)
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25
• การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ
(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม
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ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และ
มีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และบทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25
โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารยที่ดานการผลิตหรือพัฒนาครู
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.3.1.1 รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัยดานการผลิตหรือพัฒนาครู เพื่อใหไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตพัฒนาครู
3.2.3 นิยามศัพท ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการที่ 3.1.1 โครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นและเสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูได
อยางยั่งยืน
ทองถิ่น

ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.1 รอยละของหมูบานในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกวที่มีฐานขอมูลตําบลในการคัดเลือกชุมชนสําคัญเพื่อใชในการพัฒนา

ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรวมกัน
ศึกษาและแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นที่เปนพื้นที่เปาหมายรวมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
โครงการที่ 3.1.2 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีการลงพื้นที่ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.2.1 รอยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นที่ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
โครงการที่ 3.2.1 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 รอยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา/เรียนรูตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
โครงการที่ 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.2.3.1 รอยละของการดําเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ประชาชน

3.2.4 นิยามศัพท ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส ธรรมาภิบาล ตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอ
โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแกไขกฎหมาย
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.2.2.1 รอยละของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ไดรับการพัฒนา แกไขตามแผน
เกณฑการคํานวณปนั้นๆ
จํานวนขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ไดรับการพัฒนา แกไขตามแผน
จํานวนขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับทั้งหมด ที่ไดกําหนดใหพัฒนาหรือแกไขตามที่ไดวางแผนไว
โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารสํานักงาน
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.4.1.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนที่กําหนด
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X 100

บทที่ 4
การกํากับติดตาม
1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินการของแผน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธค ณะครุศ าสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560 – 2564
จําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การดําเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยจะตอง
มีการสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจในหลักการ สาระสําคัญของ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดผลงานหลัก คาเปาหมาย ใหแกคณะผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให
รับทราบ เขาใจ มีการนําประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ การดําเนินงานที่กําหนดไวไปเปนเปาหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะครุศาสตร ผานกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และการจัดขอตกลงผลงานรายบุคคล มีการกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณใหสอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมทั้งปรับปรุง
จัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ใหเอื้ออํานวยตอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และจัดใหมีการกําหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคการใหมีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการดําเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู ลดปญหา
อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

2. รูปแบบแนวทางในการติดตามประเมินผล

เพื่ อ ทํ า ให ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของแผนกลยุ ท ธ ค ณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถัมภ
พ.ศ. 2560 - 2564 สามารถบงชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานและเปนไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคการใหมีสมรรถนะสูงคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงเห็นควรมีการกําหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ตามแนวทางการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ในแนวใหมที่มีลักษณะเปนการประเมินผลแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกตใชแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ
Balanced Scorecard โดยกําหนดจัดใหมีการกําหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลใหอยูภายใตมุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบดวย มิติประสิทธิผล
มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคการ ดังแผนภาพตอไปนี้
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3. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ

การขั บ เคลื่อ นการดํ า เนิ น การเพื่อ นํ า ยุ ทธศาสตรต ามแผนกลยุท ธ คณะครุศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ.2560 – 2564 ไปสูการปฏิบัติจําเปนอยางยิ่งที่ คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จําเปนตอการผลักดันยุทธศาสตรที่กําหนดไวให
เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ตองใหความสนใจและตระหนักถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในประเด็นดังตอไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงือ่ นไขที่จําเปนตอการผลักดันยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
1.1 การสรางความเขาใจรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของในการผลักดันใหยุทธศาสตรที่วางไวเกิดผล ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผูบริหารและคณะบุคลากรที่
เกี่ยวของ โดยควรนําเสนอสาระสําคัญของแผนกลยุทธ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560 – 2564 ใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ไดรับทราบถึงจุดเนนและทิศทางในการดําเนินงานเพื่อจะไดมีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
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1.2 การสรางการรับรูและบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันไดแก คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร โดยจําเปนตองมีการนําเสนอจั ดการ
ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตรในการดําเนินงาน การจัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนรอบ รวมทั้งการจัดใหมีการประชุมติดตามผลการดําเนิน
เปนระยะเพื่อรับทราบความกาวหนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางของคณะผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3 การมีเวที หรือเปดพื้นที่ในการรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในสวนของ
บุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจาหนาที่ฝายสนับสนุน เพื่อจะไดรวมมือกันผลักดันใหยุทธศาสตรที่วางไวเกิดผลในเชิงปฏิบัติ
1.4 การกําหนดใหหนวยงาน ผูบริหารมีภาระความรับผิดชอบดานการรายงานผลงานตอสาธารณะ โดยตองนําเสนอความกาวหนา รายงานผล สรางการ
รับรูถึงผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กําหนดไวในแผนกลยุทธตอผูมีสวนเกี่ยวของรวมทั้งตอประชาคมภายในมหาวิทยาลัยไดรับทราบเปนระยะ เพื่อจะไดเปน
ปจจัยกระตุนใหมีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรตองจัดใหมีการนําเสนอ เผยแพรผลการดําเนินงานผานชองทาง
ที่หลากหลาย ที่มีอยูในชวงปจจุบัน อาทิ จดหมายขาว การประชุมติดตาม การเผยแพรขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพตางๆ
2. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ
2.1 การพัฒนาผูนําในการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความ
มุงมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันใหมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทั้งในสวนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงาน ที่เปนสิ่งเคยชิน
อันเปนภารกิจ ที่ลวนมุง เนนการสรางการเปลี่ยนแปลงในเชิง วัฒนธรรมของบุค คลอันจําเปนตองใชเวลาและความตอเนื่องในการดําเนินงานเพื่อผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงขายของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยูทั่วมหาวิทยาลัยจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามแผน
2.2 การรวมมือกันการทํางานในรูปแบบเครือขายรวมรังสรรค สืบเนื่องจากกระบวนการนํายุทธศาสตรรวมทั้งนโยบายไปสูการปฏิบัติ เปนกระบวนการที่
โครงสราง กระบวนการตอเนื่อง ประกอบดวยกลุมผูเกี่ยวของที่หลากหลายและตางวัตถุประสงคกัน จึงทําใหการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตามแผนตองอาศัยความรวมมือ
จากเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองยึดหลักการทํางานแบบเครือขายและการเปนกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทําให
การดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการประสบผลสําเร็จ
2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรดวยการสื่อสาร สรางความเขาใจในทิศทาง ยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนใหเปน
ที่รับรูและเขาใจตรงกันของผูเกี่ยวของทุกฝายผานกระบวนการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยจะตองทําใหหนวยงาน บุคลากรที่เกี่ยวของปฏิบัติงานในหนาที่ใหเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรการดําเนินการที่ไดมีการกําหนดไว โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคูกันไป อาทิ การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร การวางแผน
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โครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร การทบทวนจัดโครงสรางองคการรองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมิน
ผลสําเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เปนตน
2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560 – 2564
โดยคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตรมีสวนรวมในการติดตามการดําเนินการตามแผนทุกปงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานใน 12 เดือน ของทุกป และนําเสนอ
ผลการปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ตามแผนกลยุทธใหคณะผูบริหารทราบและใหขอเสนอแนะและนําผลการประเมินดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธใน
คราวตอไป
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ภาคผนวก
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ความเชื่อมโยง สอดคลองกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
ดานการศึกษา
ขอ 4.1 จัดใหมีการปฎิรูป
การศึกษาแหงการเรียนรู
โดยใหความสําคัญ ทั้ง
การศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก
ไปพรอมกันเพื่อสรางคุณภาพ
ของคนไทยใหสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนไดเต็มศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิต
โดยมีความใฝรูและทักษะที่
เหมาะสมเปนคนดีมีคุณธรรม
สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู
โดยเนนการเรียนรูเพื่อสราง
สัมมาชีพในพื้นที่ ลดความ
เหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคน
ใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับ
พื้นที่ ทั้งในดานเกษตร
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แนวทางการพัฒนา
1.ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมี
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค
2. พัฒนาศักยภาพใหมีทักษะความรู
และความสามารถ ในการดํารงชีวติ
อยางมีคุณคา
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต
แผนงานโครงการ
1. แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพปฐมวัย
4. แผนการยกระดับศูนยฝกอบรม
แรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
ตลอดชีวิต

นโยบายขอ 2 การปรับปรุง
เกณฑมาตรฐาน เพื่อปรับเกณฑ
มาตรฐานทั้งหลักสูตร อาจารย
บัณฑิตและนักศึกษา ใหมีความ
หลากหลาย ครอบคลุมทั้งสาย
วิชาการ สายวิชาชีพและ
ปฏิบัติการเพื่อผลิตนักวิจัย/
นักวิชาการ (Academic) นัก
วิชาชีพชั้นสูง (Professional)
และนักเทคนิค/นักปฏิบัติ
(Technical/Practice)
ใหสอดคลองกับความตองการ
ของประเทศรวมทั้งสามารถ
แขงขันไดในอาเซียน
นโยบายขอ 6 การสงเสริม
เครือขายมหาวิทยาลัยเปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อน นโยบาย
ไปสูการปฏิบัติหรือดําเนินการ
ตามโจทย ในการพัฒนาประเทศ

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)
ประเด็นทิศทาง 9 ขอ
1.รอยตอการศึกษาระดับอื่น
7.เครือขายอุดมศึกษา
8.การพัฒนาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
9.โครงสรางพื้นฐานการ
เรียนรู

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
2562 - 2564
นโยบายขอ 1 เรงสราง
ผลงานการพัฒนาทองถิ่น
เชิงประจักษ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม ตามจุดเนน
ของยุทธศาสตรประเทศ
นโยบายขอ 2 ผลิตและ
พัฒนาครูมืออาชีพ รวม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ผานการ
พัฒนานวัตกรรม และการ
พัฒนาครูมืออาชีพ
นโยบายขอ 3 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ใหเปนที่ยอมรับ
ทั้งในและนอกประเทศ

ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตร 1 การผลิต
บัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล

นโยบายรัฐบาล
ขอ 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัย
โดยสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถ
มีความรู และทักษะใหมที่
สามารถประกอบอาชีพได
หลากหลายตามแนวโนม
การจางงานในอนาคต
ปรับกระบวนการเรียนรู
และหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคมโดยบูรณาการ
ความรูและคุณธรรม เขา
ดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการ
พัฒนาผูเรียนทั้งในดาน
ความรู ทักษะ การใฝเรียนรู
การแกปญหา การรับฟง
ความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรมและความเปน
พลเมืองดี โดยเนนความ
รวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้ง
ใน และนอกโรงเรียน
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นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร 2 การสรางความเปน
ธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แนวทางการพัฒนา
2. การกระจาย การใหบริการ
ภาครัฐทั้งดานการศึกษา
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง
แผนงานโครงการ
3. โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณดานการศึกษาแบบ
มุงเนนสัมฤทธิ์

และเครือขายผลักดันประเด็นที่
สถาบันอุดมศึกษาตองการให
สวนกลางเขาไปชวยสนับสนุน
โดยเครือขายเปนกลไกในการ
เชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับและ
ภาคสวนตางๆ ในพื้นที่และ
ประเทศ

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

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
2562 - 2564
นโยบายขอ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรร
มาภิบาลและเปนองคกร
แหงความสุข พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูที่มีพลวัตร
ในการพัฒนา

นโยบายรัฐบาล
ขอ 4.6 พัฒนาระบบการผลิต
และพัฒนาครูที่มีคุณภาพและ
มีจิตวิญญาณของความเปนครู
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิ ตรงตาม
วิชาที่สอนอนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอนเพื่อเปนเครื่องมือชวย
ครู หรือเพื่อการเรียนรูดวย
ตนเอง เชน การเรียนทางไกล
การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
รวมทั้งปรับระบบ การ
ประเมินสมรรถนะที่สะทอน
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
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นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร 2 การสรางความเปน
ธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แนวทางการพัฒนา
3.การเสริมสรางศักยภาพชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนและ
การสรางความเขมแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองไดมีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
แผนงานโครงการ
4.โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชน
เขมแข็ง

นโยบายขอ 8 การผลิตพัฒนาครู
และผูบริหารการศึกษา
การผลิตครูที่มีคุณภาพ และ
สอดคลองกับความตองการ
ของประเทศทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพโดยหลักสําคัญ คือการ
พัฒนาวิธีการผลิตครู ตั้งแต
กระบวนการรับเขา กระบวนการ
ผลิตครู ขั้นตอนที่สําเร็จ
การศึกษาติดตามดูแลครูเพื่อจะ
ไปชวยเหลือโรงเรียนที่บัณฑิตไป
ทํางานดวย นอกจากนี้ยังมี
แนวนโยบายที่จะเสนอรัฐบาลให
ใชเครือขายอุดมศึกษา 9
เครือขายเปน พี่เลี้ยงในการ
พัฒนาโรงเรียนตอไป

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

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
2562 - 2564
นโยบายขอ 2 ผลิตและ
พัฒนาครูมืออาชีพ รวม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ผานการ
พัฒนานวัตกรรม และการ
พัฒนาครูมืออาชีพ

ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตร 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ และ
ถายทอดเผยแพรโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.พัฒนาเมือง
2.1.แนวทางการพัฒนาหลัก
2.1.2.สงเสริมการจัดการสิง่ แวดลอม
เมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมี
สวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
2.2.แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ
2.1.2.พัฒนาเมืองปริมณฑล
(สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม และสมุทรสาคร) ใหเปน
เมืองศูนยกลางการบริการธุรกิจและ
การพาณิชยศูนยกลางการขนสง
และโลจิสติกส ศูนยบริการดาน
สุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู
อาศัย

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

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

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
2562 - 2564
นโยบายขอ 1 เรงสราง
ผลงานการพัฒนาทองถิ่น
เชิงประจักษ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม ตามจุดเนน
ของยุทธศาสตรประเทศ
นโยบายขอ 2 ผลิตและ
พัฒนาครูมืออาชีพ รวม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ผานการ
พัฒนานวัตกรรม และการ
พัฒนาครูมืออาชีพ

ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตร 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ และ
ถายทอดเผยแพรโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร
แนวทางการพัฒนา
1.เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพณิชย
และเชิงสังคม
2.พัฒนาผูประกอบการใหเปน
ผูประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur)
3. พัฒนาสภาวะแวดลอมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ขอ 4.8 อนุรักษ ฟนฟู และ
เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้ง
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการ
เรียนรูสรางความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตรและความเปนไทย
นําไปสูการสรางความสัมพันธ

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

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

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
2562 - 2564
ยุทธศาสตร 2 การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อตอบ
นองตอการแกไขปญหา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอ
ยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอ
ยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

นโยบายรัฐบาล
อันดีในระดับประชาชน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจใหแก
ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร 6 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในภาครัฐและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางพัฒนา
1.ปรับปรุงโครงสราง หนวยงาน
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย
คลองตัวมีขนาดเหมาะสม เกิดความ
คุมคา
2.ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ
และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงิน การคลังภาครัฐ
5.ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

นโยบายขอที่ 1 การลงทุน
พัฒนาประเทศผาน
สถาบันอุดมศึกษา
มีกลไกการดําเนินงานใน 3
โครงการ ไดแก
1.1. โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุมใหม
เพื่อใหไดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเตรียมความ
พรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียน
1.2 โครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัย
ระดับโลก

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

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
2562 - 2564

ประเด็นทิศทาง 9 ขอ
2. การแกไขปญหาอุดมศึกษา
ปจจุบัน
- การจัดสถาบัน
อุดมศึกษา 4 กลุม
3. ธรรมาภิบาลและบริหาร
จัดการ
4.การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
5. การเงินอุดมศึกษา
6.การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา
- การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐ
กลุมใหม

นโยบายขอ 3 ยกระดับ
ยุทธศาสตร 5 การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการจัด ระบบการบริหารจัดการที่
การศึกษาตามเกณฑ
เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ใหเปนที่ยอมรับ
ทั้งในและนอกประเทศ
นโยบายขอ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรร
มาภิบาลและเปนองคกร
แหงความสุข พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูที่มีพลวัตร
ในการพัฒนา

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
6.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมใหมคี วามทันสมัยเปนธรรม
และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือ
ขอตกลงระหวางประเทศ
แผนงานโครงการ
2. การปฏิรูปการพัฒนาขาราชการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
การบริหารงานแหงรัฐ
4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อวางระบบ
การบริหารจัดการงบประมาณเชิงพืน้ ที่
5. การบูรณาการโครงสรางพื้นฐาน
กลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร
(Information and communication
Technology/ICT) สําหรับภาครัฐ
(Government Shared
Infrastructure)
9. การสรางกลไกล“ยับยั้ง” และ“สราง
ความตระหนักรู” เพื่อปองกันการ
ทุจริต

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษยใน
อุดมศึกษาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

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

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
2562 - 2564

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
10.การพัฒนากระบวนการจัดทํา
นโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมาย
ุ ภาพและมีสวนรวม
กฎระเบียบ ใหมีคณ
จากทุกภาคสวน

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

นโยบายขอ 3 การประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนเลิศ สงเสริมสนับสนุน
ใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ของตนเองทั้งในระดับหลักสูตร
คณะ สถาบัน โดยมุงเนนการ
พัฒนาตามศักยภาพ และบริบท
ของแตละกลุมสถาบัน

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

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
2562 - 2564

นโยบายขอ 3 ยกระดับ
ยุทธศาสตร 5 การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการจัด
ระบบการบริหารจัดการที่
การศึกษาตามเกณฑ
เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ใหเปนที่ยอมรับ
ทั้งในและนอกประเทศ
นโยบายขอ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรร
มาภิบาลและเปนองคกรแหง
ความสุข พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูที่มีพลวัตรใน
การพัฒนา

ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตรคณะครุศาสตร
นโยบายสภาฯขอ 1 เรงสรางผลงานการพัฒนาทองถิ่นเชิงประจักษ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตามจุดเนนของยุทธศาสตรประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบนองตอการแกไขปญหาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอดเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

นโยบายสภาฯขอ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ผานการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ และถายทอดเผยแพรโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองการแกไขปญหาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

นโยบายสภาฯ ขอ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ใหเปนที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองการแกไขปญหาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

นโยบายสภาฯขอ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเปนองคกรแหง
ความสุข พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีพลวัตรในการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ ปนเลิศสูสากล

