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บทที่ 1
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุท ธ์ในปี ที่ ผ่ านมาน ามา
วิเคราะห์และปรับปรุง รวมถึงการนาทิศทางร่างกรอบยุทธศาสตร์ของชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ บ ริ ก าร
กระทรวงศึ ก ษาธิ การ กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษา 15 ปี ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 แผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายสภามหาวิทยาลัย
มาเป็นกรอบแนวคิดในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

1.1 ปัจจัยภายนอก
1.1.1 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอรัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพกาผนึกกาลังป้องปันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าการลงทุนที่อยู่บนการแข่ง ขัน ที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สั ง คม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นเลิศเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และ
เป็นการยกระดับใบสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยของโลก
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันการเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
การพัฒนาระบบเมืองเป็นศูนย์กลาง ความเจริญ จัดระบบฝังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลัง งาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานานชาติในการสร้างความ
มั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กรอบแนวทางที่สาคัญ
(1) การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต ให้ ส นั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตของ
ประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์
(4) การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมี สุ ขของครอบครัวไทยเสริ มสร้ างบทบาทของสถาบั น
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริหารและการบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้ม แข็ง ของสถาบัน ทางสัง คมทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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5. ยุทธศาสตร์ด้ านการสร้างการเติ บโตบนคุ ณภาพชีวิ ตที่ เป็นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อ ม
กรอบแนวทางที่ดีต้องให้ความสาคัญ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
(5) การร่ ว มลดปั ญ หาโลกร้ อนและปรั บ ตั วให้ พ ร้อ มกับ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโรงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) การพัฒนาระบบการให้บริหารประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
1.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12 เป็ นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง การพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น ประเทศที่พัฒนา
แล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการ
ประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และ
การสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้ การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา
5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีทั้งนี้โดยได้ คานึงถึง การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่ างต่อเนื่องภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
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1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มี คุ ณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง ชุมชนมีค วาม
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยื น สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับ สนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้ง ใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
นาและสร้างสรรค์ ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ ต่างๆ ทั้ง ในระดั บ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
2. เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสัง คม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2.2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่ าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้ มแข็ง และแข่ง ขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิ จปรั บ สู่เ ศรษฐกิจ ฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิ ทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ
2.4 ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ไ ด้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพิ่ ม ความเชื่ อมั่ นของนานาชาติ ต่อ ประเทศไทย ความขั ด แย้ ง ทางอุ ดมการณ์ แ ละความคิ ดในสั ง คมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดบรรทั ด ฐานระหว่ า งประเทศ เกิ ด ความเชื่ อ มโยงการขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า เป็ น หุ้ นส่วน
การพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่ง ออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ ดีกว่า
ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญ หาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดก ารขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และ อันดับความยากง่า ยในการด าเนินธุรกิ จ ในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครั ฐ และระบบงบประมาณมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ฐานภาษี ก ว้ างขึ้น และดั ช นี ก ารรั บ รู้การทุ จ ริ ตดี ขึ้ น รวมถึ ง มีบุ ค ลากรภาครัฐ ที่ มี ความรู้
ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายการพัฒนา
1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มี คุ ณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงิน
การคลัง ด้านสุขภาพ
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6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
แผนงานโครงการสาคัญ
1. แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย
2. แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
3. แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
4. แผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. แผนงานการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม
เป้าหมายการพัฒนา
1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
3. เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้้าสุ
ต่ ดให้สามารถ
เข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
แผนงานและโครงการสาคัญ
1. แผนงานการช่วยเหลือประชากรผู้มีรายได้น้อย
2. แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่าง
ครอบคลุม
3. โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนา
1.เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
1.1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
1.3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย
1.4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
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1.5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1.6 เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ
1.7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น
1.8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
2.1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2.2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทา
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
3. พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
4. ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถใน การ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
5. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
6. เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา ทาง
เศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
แผนงานและโครงการสาคัญ
ภาคการคลัง
1. การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม
2. การกาหนดภูมิทัศน์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงิน
3. การทบทวนบทบาทและปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
4. การพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน
ภาคการเกษตร
5. การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
6. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
7. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
8. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
9. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
11. ธนาคารพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
12. การป้องกันการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
และพัฒนาระบบการทาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
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13. การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์และ
แผนพัฒนา สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาคอุตสาหกรรม
14. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
15. โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
16. โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์
17. โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
18. โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์
19. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
ภาคบริการและการท่องเที่ยว
20. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
21. แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองของประเทศ
22. แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา
23. แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
24. แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
25. โครงการศึกษาแนวทางการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ให้ เป็นไปตามขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (Carrying Capacity)
26. แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ
27. แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมกีฬา
บน ฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
ภาคการค้าและการลงทุน
28.การสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย
29.การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร
30.การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
31.ปรับปรุงศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
32.การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้เหมาะสม
3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
1.รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
2.สร้างความมั่นคงด้านน้าและบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งน้าผิวดินและน้าใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ
3. สร้ า งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ล ดมลพิ ษ และลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว ต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญ เสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
แนวทางการพัฒนา
1. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่าง ยั่งยืนและเป็นธรรม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล
และยั่งยืน
3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โ
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
แผนงานและโครงการสาคัญ
1.โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่าระยะยาว
2.แผนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน 5 พื้นที่ลุ่ม้าน้
น้ าร่อง
3.แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564
4.โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
5.โครงการเมืองสีเขียว (Green City)
6.แผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA
Roadmap) และ แผนงานด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมาย
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
2. สั ง คมมี ค วามสมานฉั น ท์ ผู้ เ ห็ น ต่ า งทางความคิ ด ของคนในชาติ ส ามารถอยู่
ร่วมกัน ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
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4. ประเทศไทยมี ความสั มพันธ์ แ ละความร่วมมือ ด้ านความมั่น คงในกลุ่ มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ
5. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและ ภัย
คุกคามอื่นๆ
6. แผนงานด้ า นความมั่ น คงมี ก ารบู ร ณาการสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือ ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพือ่ บูรณาการความ
ร่วมมือกับ มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจ
อธิปไตยและ สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
แผนงานและโครงการสาคัญ
1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
2. การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
5. การป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
6. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล
7. การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางบกและทางทะเลของ
ประเทศ
3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมาย
1. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3. เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการ
ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้
มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับ ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
แผนงานและโครงการสาคัญ
1. การปรับโครงสร้างอานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และแก้ไ ข
กฎหมายว่า ด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
2. การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ
4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่
5. การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communication Technology / ICT) ส าหรั บ บริ ก ารภาครั ฐ (Government Shared
Infrastructure)
6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการของภาครัฐ
7. การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน
8. การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
9. การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต
10. การพัฒนากระบวนการจัดทานโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ให้มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมาย
1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม
2. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านระบบขนส่ง
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
4. การพัฒนาด้านพลังงาน
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6. การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้าประปา)
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แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านขนส่ง
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
4. การพัฒนาด้านพลังงาน
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6. การพัฒนาระบบน้าประปา
แผนงานและโครงการสาคัญ
1. แผนงานและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
2. แผนงานและโครงการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่งสินค้า
3. แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
4. แผนงานและโครงการพัฒนาด้านพลังงาน
5. แผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6. แผนงานและโครงการพัฒนาสาธารณูปการด้านน้าประปา
3.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป้าหมาย
1. เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2. เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมเพื่ อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์
และเชิงสังคม
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนงานและโครงการสาคัญ
1. แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีบทบาทนาและใช้นวัตกรรมเพื่อสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม ให้สินค้าและบริการ
2. แผนงานส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการไทยให้ เ ป็ น เจ้ า ของห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง ใน
ตลาดโลก ในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ
3. โครงการส่งเสริมการจัดทามาตรฐานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อนาขึ้น
บัญชี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
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3.9 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
เป้าหมาย
1. ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมาก
2. เพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม
3. พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร ต่อ
สิ่งแวดล้อม
4. เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
2. การพัฒนาเมือง
3. การพัฒนาพืน้ ที่เศรษฐกิจ
แผนงานและโครงการสาคัญ
ภาคเหนือ
1. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง
3. โครงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน
ในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. โครงการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
6. โครงการยกระดับกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาค
กลาง
7. โครงการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ไ ด้
มาตรฐาน และปลอดภัย
8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคกลางแบบมีส่วนร่วม
ภาคใต้
9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้
10. โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามันและพื้นเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
11. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
12. โครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรม
ศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
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13. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
14. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอันดามัน อ่าวไทย และแหล่ง
ท่องเที่ยวตอนในที่มีศักยภาพ
15. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
16. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคใต้แบบมีส่วนร่วม
พื้นที่เมือง
17. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก
18. โครงการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตา
พุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง
19. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
20. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตาก
สงขลา และหนองคาย
3.10 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
เป้าหมาย
1. เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบี ยงเศรษฐกิ จ ที่ครอบคลุ มและมีก ารใช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
2. ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
3. ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สาคัญในภูมิภาค อนุ
ภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้
4. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
แนวทางการพัฒนา
1. ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม่ สาหรับสินค้าและบริการของไทย
2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน
กรอบความ ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่โดด เด่นในภูมิภาค
4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของประกอบการไทย
5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่ วมมือ กับ ประเทศเพื่ อนบ้ านในลัก ษณะ
หุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ
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7. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
แผนงานและโครงการสาคัญ
1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ
2. แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ
3. แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
4. แผนงานโครงการที่สาคัญภายใต้กรอบเอเปค
1.1.3 แนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษาของ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สรุปแนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษาของ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวตอนหนึ่ง ว่า ความตกต่าของมหาวิทยาลัยไทยใน World
Ranking สะท้อนถึงความอ่อนแอในระบบการศึกษา โดยเฉพาะอุดมศึกษาซึ่งถือว่าสาคัญที่สุด เพราะเป็นระดับ
ที่สร้างบุคลากรเพื่อประกอบเป็นทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่วิชาชีพ ดังนั้น หากการอุดมศึกษามีคุณภาพตกต่าลง จะยิ่ง
สะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ (Mindset และ Will Power) ที่จะสู้คนอื่นไม่ได้ ทาให้ไม่สามารถเป็น
กลไกสาคัญในการสร้างทุนทางปัญญาและไม่สามารถเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมของชาติอีกทั้งประเทศไทย
ติดอยู่ในการติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income Trap) จึงมีความจาเป็นที่มหาวิทยาลัยไทย ต้องให้
ความสาคัญกับทิศทางของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 “University’s View”
 Universities will change to meet the demands of new globalize knowledge
– based economy
 University is not the place for teaching but it is a learning space in a more
flexible way and more motivated context
 Universities have to prepare students for jobs that do not yet exist, now
teaching global perspectives, resilience and creativity
 We must embrace non-traditional students and new platforms f teaching
and shift to learner–centric education with individualized content
 Universities must reform to survive
 Students want jobs and universities want employability
 Universities can better serve their students by fully integrating classroom
experience and work experience (Work Integrated Learning : WIL)
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 Students need to develop skills that will serve them in their careers and a
focus on entrepreneurship to help support the society of the future
 Nowadays, students want customization and personalized higher education
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อ "การเรียนรู้ยุคใหม่"
 การเรียนการทางาน กาลังจะกลายเป็นสิ่งเดียวกัน
 การเรียน คือ ความท้าทายตลอดชีวิต กาเรียนรู้ตลอดชีวิต การ inspire และ
motivate นักศึกษา เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้เขาเปลี่ยนชีวิต
 การเรียนจะไม่เป็นทางการอีกต่อไป สามารถเรียนนอกมหาวิทยาลัยที่ใหนก็ได้ ทุกที่
ทุกเวลา
 องค์กรรู้ตัวดีว่า พวกเขาต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 สื่อการเรียนรู้แบบใหม่ (online, digital,……etc.) เป็น platform สาคัญเพื่อการเรียนรู้
และการทางาน
 สถาบันการศึกษารู้ตัวว่าต้องเปลี่ยน แต่ไปได้ช้ามาก.....นาไปสู่การควบรวม/ปิดตัวของ
มหาวิทยาลัย
เพื่อตอบสนองต่อ "แนวโน้มใหญ่ของโลก"
 การปรับตัวเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalizing Knowledgebased Economy)
 การปรับนโยบายและเส้นทางการผลิตไปสู่ภาคส่วนที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร
(Value-added Segment)
 การขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่อาศัยองค์ความรู้ (Knowledge
Intensive Products and Services)
ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต ควรเป็นดังนี
 การพัฒนาศักยภาพของคนทังประเทศ ที่จะมีการลงทุนสี่แสนล้านบาทต่อปี กับเด็ก
นักเรียน 11 ล้านคน หนึ่งแสนล้านบาทต่อปี กับอุดมศึกษา 2 ล้านคน แต่ลงทุนไม่กี่หมื่นล้านบาท กับแรงงาน
35-40 ล้านคน ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นเป้าหมายใหม่คือ "คนวัยทางานและผู้สูงวัย"
 การผลิ ต ก าลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพสนองความต้ อ งการตลาด ผ่ า นหลั ก สู ต รที่ ยื ด หยุ่ น
หลากหลาย รู้หลายศาสตร์ มีการลด boundary ระหว่างคณะ โดยกาหนดเป้าหมายที่คิดร่วมกับผู้ใช้ และเปิด
กว้าง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เน้นจัดการเรียนรู้ข้อเท็จจริง สถานที่จริง ทางานได้จริง
 สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STEM Education
& Skill, Entrepreneurship)
 การวิจัยและการบริ การวิ ชาการที่ มองการใช้ประโยชน์/ผู้ใช้ประโยชน์ชั ดเจนแต่ แรก
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคส่วนต่าง ๆของสังคม
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 เน้นความร่วมมือกับภาคประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพืนที่ (AreaBased Approach) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางวิชาการ ระบบข้อมูล สารสนเทศ กลไกการจัดการ การ
เตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น
 การค้นหา/สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัว เพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน
 มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายร่วมกัน เชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพของโลกสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงสูงอยู่ตลอดเวลา ความจริง ที่กาลังจะเกิดขึ้นคือ
มหาวิทยาลัยจะดารงตนอย่างโดดเดี่ยวเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จึงควรมีการแลกเปลี่ยน
คอนเท็นต์/หลักสูตร การช่วยกันพัฒนาคอนเท็นต์/หลักสูตร เปลี่ยนตัวเองให้เป็นสถานที่ที่ผู้คนทั่วไปทั่วโลก
นักศึกษาต่ างมหาวิทยาลัย สามารถเข้ามาเรียนรู้ไ ด้ และมี credit transfer ซึ่ง ควรเอื้อต่อสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนด้วย
 ยกระดับ English Proficiency & Digital skills
 Demand-Based Financing
ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายคือ "ตอบโจทย์ของประเทศและโลกและยกระดับสู่ Thailand 4.0" คือ
 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนา การผลิต
กาลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และ
เพิ่มคุณค่า(Thailand 4.0 : Value-based Economy) โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็น หัวรถจักรขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ
 มหาวิทยาลัยต้องเน้นการวิจัยมุ่งเป้า ทาหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะและ Entrepreneur เพื่อ
สร้าง Innovation และต่อยอดไปสู่ Commercialization ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลาง
 เป็นกาลังสาคัญในการสร้างเครือข่ายและกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในทุกระดับอย่างก้าวกระโดด
 มหาวิทยาลัยยืนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
แนวคิด นโยบาย และเป้าหมายหลักด้านการอุดมศึกษา University 4.0 ที่ส่งผลต่อ Thailand
4.0 ควรเป็นดังนี
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การอุดมศึกษาของชาติในปัจจุบัน กาลังเผชิญกับความท้าทาย 6 ด้าน คือ
1) การพั ฒ นาคนมี คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพสู ง ในภาคการผลิ ต และภาคบริ ก าร โดยมี
แผนพัฒนากาลังคนของประเทศแบบมุ่งเป้า
2) การส่งเสริม ร่วมมือ และผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากงานวิจั ยและพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
3) การพัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู้ให้ทันการก้าวหน้าของโลก และสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมผู้สูงอายุ
4) การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนสายสามัญและสายอาชีวะ รวมทั้งผู้สูงอายุ
5) การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภทเพื่อความก้าวหน้าและความอยู่รอด
6) การออกแบบ และจัดตั้งองค์กรระดับชาติที่จะมาขับเคลื่อนการพัฒนาการอุดมศึกษา
ของชาติอย่างเร่งด่วน
ดังนัน การอุดมศึกษาจึงควรกาหนดหลักการดาเนินงานที่สาคัญ 4 ด้าน คือ รัฐบาลควรมีนโยบายที่
ชัดเจนในการจัดตั้งและออกแบบ "กระทรวงการอุดมศึกษา" ให้เป็นองค์กรระดับประเทศที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ พร้อมทั้งมีการปลดล็อคปัญหาและเร่งพัฒนาการอุดมศึกษาของ
ชาติเพื่อเอาชนะความท้าทายด้านต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการบรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
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อีกทัง ควรกาหนดแผนงานที่เป็นจุดเน้นเพื่อพัฒนาและปลดล็อคปัญหาที่สาคัญด้านต่าง ๆ ของ
การอุดมศึกษาของชาติ คือ
1. การเตรียมโครงสร้าง กาลังคน ทรัพยากรและความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรองรับ
กระทรวงการอุดมศึกษาที่จะเป็นองค์กรระดับประเทศในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาของชาติ
2. การพัฒนายุทธศาสตร์และ Roadmap ของการอุดมศึกษาของชาติ 20 ปี
3. การวางแผนกาลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี
 การพัฒ นากาลัง คที่มีคุณภาพและทักษะที่จ าเป็น ได้แก่ บัณฑิต กาลัง คนในระบบ
แรงงาน บุคลาการทางการวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์
 การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อ จากั ดที่ เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร การ
ประเมินและการเข้าสู้ตาแหน่งทางวิชาการ
 การออกแบบระบบการศึกษาที่เน้ นกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมที่ทันโลก เช่น
Digital contents
4. การพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของการอุดมศึกษาของชาติ
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและระบบนิเวศน์การวิจัยและนวัตกรรม
ที่เอื้อต่อการทางาน
 การพัฒนาและปรับปรุงกลไกความร่วมมือแบบ Proactive กับภาคเอกชน ภาคชุมชน
สังคมและภาคนโยบาย
5. ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและบูรณาการระหว่ างสถาบันอุ ดมศึกษากั บจัง หวัด ท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องที่
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1.1.4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
พันธกิจ
1. สร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการใน
การจัดการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการ
3. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
5. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้อมนาแนวพระราชดาริทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชีวัดร่วม
1. มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏที่เข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
2. จานวนชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปให้ความรู้และพัฒนาในด้านต่างๆ
3. จานวนโครงการที่น้อมนาแนวพระราชดาริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ตัวชีวัด
1. จานวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน
2. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิน่ ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. จานวนแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนามีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น
4. แรงงานขอเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
5. สถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
สามารถอ่านออกเขียนได้ เพิ่มขึ้น
7. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินการเพื่อส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
ท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ
8. ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภาพเพิ่มขึ้น
9. จานวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
11. จานวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น
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12. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
13. อัตราการอพยพย้ายถิ่นของประชากรวัยทางานในท้องถิ่นลดลง
14. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใน
มหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น สังคม ท้องถิ่น เพิ่มขึ้น
โครงการหลัก
1. กาหนดพื้นที่ความรับผิดชอบและจัดทาแผนในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้
4. จัดทาฐานข้อมูลกลาง
5. บูรณาการพันธกิจ สัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้อถิ่น
6. พันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
7. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ตัวชีวัดร่วม : ร้อยละของโรงเรียนขั้นพื้นฐานในพืน้ ที่ ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นพี่เลี้ยง
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของความขาดแคลนครูในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีจานวนลดลง
2. ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
3. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
4. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู
5. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบครั้งแรก
6. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในท้องถิ่น
7. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET)แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
8. จานวนชั่วโมงการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
เทคนิคการสอนที่เพิ่มขึ้น
9. ผลการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
10. จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้
ประโยชน์
โครงการหลัก
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
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3. โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบการผลิตครู
4. โครงการพัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการศึกษา
5. โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ Professional Learning Community
6. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตัวชีวัด
1. จานวนแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา จัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพิ่มขึ้น
3. จานวนหลักสูตรสหวิทยาการที่สนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาตรฐาน
5. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ จรรยาบรรณวิชาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ
7. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะเพิ่มขึ้น
8. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีเมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึ้น
9. อัตราการได้งานทา / ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภายในระยะเวลา1 ปี เพิ่มขึ้น
10. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น
โครงการหลัก
1. โครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
2. โครงการพัฒนา ปรับปรุง บูรณาการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความพร้อมและ
เป็นจุดเด่นตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่
3. โครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการและบูรณาการการจัดการเรียนกับผู้ใช้
บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ
4. โครงการสร้างมาตรฐาน ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
5. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ
6. โครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะของ
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
7. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบริหารจัดการ
ตัวชีวัด
1. จานวนระบบ / ฐานข้อมูลร่วมที่ร่วมมือพัฒนาสาเร็จตามแผนงานร่วม
2. ร้อยละของมหาวิทยาลัยที่จัดหาและแลกเปลี่ยนทรัพยากรการศึกษาร่วมตามเกณฑ์
3. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมร่วมที่เครือข่ายดาเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน
4. มีปฏิญญามหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมพัฒนาท้องถิ่นภายในปี 2560
5. กฎระเบียบ/ร้อยละของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ร่วมโครงการหรือผ่านการประเมิน EdPEx
โครงการหลัก
1. โครงการประการปฏิญญาราชภัฏ 60
2. โครงการประกาศพื้นที่รับผิดชอบรายมหาวิทยาลัย
3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
4. โครงการจัดทาแผนแม่บท จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางกาศึกษา
5. โครงการจัดทาข้อตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา
6. โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
7. โครงการพัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
8. โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
9. โครงการศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

1.2. ปัจจัยภายใน
1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
สถานที่ ตั้ ง คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
1.2.1.1หลักสูตร
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ์
จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก
1.2.1.2 นักศึกษา
จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2560
คณะ
คณะครุศาสตร์
รวม
ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2558

ร้อยละ

2,887
2,887

22.39
22.39
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ปีการศึกษา
2559 เพิ่ม/ลด

2560

2,364
2,364

2,318
2,318

-18.12
-18.12

เพิ่ม/
ลด
-1.95
-1.95

1.2.1.3 ผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560 จาแนกตามระดับการศึกษา
คณะ

ปีการศึกษา
2558 ร้อยละ 2559 เพิ่ม/ลด 2560 เพิ่ม/ลด
400 20.66 801 100.25 685 -14.48
400 20.66 801 100.25 685 -14.48

คณะครุศาสตร์
รวม
ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.2.1.4 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
จากการสารวจผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 – 2559
โดยมีการสรุปผลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต จาแนกตามคณะครุศาสตร์ ดังนี้
คณะ

ปีการศึกษา
2558

คณะครุศาสตร์

2559
54.07
54.07

รวม

51.60
51.60

1.2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rate Weight Rate X Weight
(1)
(2)
(2) X (1)

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (S-Strengths)
บัณฑิตมีความพร้อมรับการพัฒนาและได้รับการยอมรับเรื่องความซื่อสัตย์ ความขยัน และ
ความอดทน
มีความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชนและท้องถิ่น
การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณและการเงิน มีระบบที่เอื้อต่อการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
เริ่มมีระบบการพัฒนาอาจารย์ใหม่มืออาชีพ
การพัฒนานักศึกษาโดยผ่านวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนขยันและอดทน และมีความหลากลายในรูปแบบการ
จัดการศึกษา
ระบบส่งเสริมการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรม
ทักษะความสามารถของบุคลากรในบางด้านโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ

9. มีผู้นาเป็นที่ได้รับการยอมรับ
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4

0.032

0.128

4
5

0.032
0.035

0.128
0.175

4
5
4

0.032
0.035
0.032

0.128
0.175
0.128

4
4

0.032
0.032

0.128
0.128

5

0.035

0.175

ที่

ปัจจัยภายใน

10 บัณฑิตส่วนใหญ่มีคุณภาพตรงตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11 มีศูนย์ครู มีสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรสาหรับพัฒนาครู
12 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
13 ค่านิยมของผู้ปกครองที่มีต่อวิชาชีพครู
14 มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
15 ระดับปริญญาตรีมีกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตครบถ้วนปรากฏในทรานสคริป
กิจกรรม
16 มีวัฒนธรรมรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง สาหรับบุคลากร ที่เป็นทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
17 มีระบบการนิเทศอาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่า
18 มีระบบการประเมินอาจารย์ที่ชัดเจน
19 มีระบบการรับนักศึกษาที่เหมาะสม
20 มีระบบการควบคุมการเบิกจาก 3 มิติ
21 การสนับสนุนระหว่างโครงการ (กรณีโครงการเร่งด่วนไม่ได้ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการคณะ
มีการ Support งบประมารในการบริหารจัดการ)
22 การใช้งบประมาณคุ้มค่า
23 อาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่เปิดสอน
24 มีอาจารย์กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตรงตามสาขา
25 อาจารย์และบุคลากรมีความสามัคคี มีความมุ่งมั่นในการทางานเป็นทีม มีความเสียสละ
รวมค่าคะแนน
จุดอ่อน (W-Weakness)
1. ระบบสนับสนุนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของส่วนกลางยังไม่เอื้อต่อการพัฒนางานของ
หน่วยงานและคณะ
2. ระบบการให้บริการบางส่วนมีขั้นตอนมากและไม่เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

Rate Weight Rate X Weight
(1)
(2)
(2) X (1)
4
0.032
0.128
4
4
4
3
4

0.032
0.032
0.032
0.030
0.030

0.128
0.128
0.128
0.090
0.120

5
5
5
5
5
4

0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.030

0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.120

4
4
3
3

0.030
0.030
0.025
0.025

0.120
0.120
0.075
0.075
3.400

1

0.029

0.029

2

0.030

0.060

3. คุณวุฒิทักษะความรู้ ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่พึงประสงค์
4. บุคลากรสายสนับสนุนบางส่วน ขาดทักษะ และ service mind รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน

1
1

0.029
0.028

0.029
0.028

5. งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรงบพัฒนาและงบลงทุนมีน้อย

1

0.028

0.028

6

2

0.030

0.060

1

0.026

0.026

7

ได้งบประมาณได้รับจัดสรรน้อยไม่เพียงพอต่อการดาเนินการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการ
การบริหารการปฏิบัติการด้านการวิจัยและเผยแพร่เกิดผลน้อยไม่ถึงเกณฑ์ที่พึงประสงค์
รวมค่าคะแนน
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0.260

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก
Rate Weight
(1)
(2)

ที่

ปัจจัยภายนอก

1.
2.
3.
4.
5.

โอกาส (O-Opportunities)
มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีการเชื่อมโยงด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีเครือข่าย MOU ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โอกาสในการยกระดับมาตรฐานหลักสูตร
มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นและสถานประกอบการ
นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
มีโอกาสของจานวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปิดประชาคมอาเซียน

6.

7. มีโอกาสการมีเวที พื้นที่การเผยแพร่แสดงศักยภาพ และเรียนรู้ต่อประชาคมระดับนานาชาติ
และเรียนรู้
8. นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนให้จังหวัดสระแก้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
9. การได้รับงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายจากรัฐบาล
10 ทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม
11 มีเครือข่ายในการพัฒนางานด้านวิชาการ และวิชาชีพครู
12 มีหลักสูตรเอกคู่มีโอกาสสอบบรรจุได้มากกว่า 2 ช่องทาง
13 ข้อกาหนดของคุรุสภาในการรับนักศึกษา
14 ผู้ใช้บัณฑิตมีความเชื่อมั่นในการใช้บัณฑิต
15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย และมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการจานวนมาก เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาบุคลากรและชุมชนร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
16 มีทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
17 ได้รับงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลระหว่างปีงบประมาณ (กรณีเฉพาะกิจเร่งด่วน)
รวมค่าคะแนน
ภัยคุกคาม (T-Threats)
1 นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเมือง
2 ค่านิยมของสังคมต่อคุณภาพบัณฑิต
3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลสนับสนุนการจัดการมหาวิทยาลัยไม่เหมาะสมต่อการ
พัฒนาและการขยายตัวขององค์กร
4 การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน ภาครัฐและเอกชนยังไม่
เพียงพอ
5 มีการแข่งขันสูงทาให้สูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ
6 นักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลงและมีความรู้พื้นฐานต่ากว่าเกณฑ์และมีค่านิยมในการเรียน
7 มีการเปิดเสรีการบริการด้านการศึกษามีมหาวิทยาลัยมากขึ้นส่งผลให้เกิดการแข่งขันทาง
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Rate X Weight
(2) X (1)

4
4
4
4
4

0.050
0.050
0.050
0.050
0.045

0.200
0.200
0.200
0.200
0.180

4

0.045

0.180

4

0.045

0.180

4
4
4
4
4
4
4
4

0.050
0.050
0.050
0.050
0.045
0.045
0.045
0.040

0.200
0.200
0.200
0.200
0.180
0.180
0.180
0.160

4
4

0.045
0.045

0.180
0.180
3.200

2
2
2

0.025
0.020
0.020

0.050
0.040
0.040

2

0.015

0.030

2
2
2

0.015
0.015
0.015

0.030
0.030
0.030

ที่
8
9
10
11
12

Rate Weight
(1)
(2)

ปัจจัยภายนอก
การศึกษาสูงขึ้น
งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจบางด้านไม่เพียงพอ
คู่แข่งด้านหลักสูตรในลักษณะใกล้เคียงกัน
ค่านิยมของนักศึกษาที่ไปเลือกคู่แข่งมากกว่ารวมถึงผู้ใช้บัณฑิตก็ไปเลือกคู่แข่งมากกว่า
ข้อกาหนดของคุรุสภา TQF
การได้รับจัดสรรงบประมาณแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
รวมค่าคะแนน

หมายเหตุ Rating
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด
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เท่ากับ 5
เท่ากับ 4
เท่ากับ 3
เท่ากับ 2
เท่ากับ 1

2
3
3
2
2

0.015
0.015
0.015
0.015
0.015

Rate X Weight
(2) X (1)
0.030
0.045
0.045
0.030
0.030
0.430

วิเคราะห์ ปัจจัย

Weakness

Opportunities
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Theats

O
S
T
W

=
=
=
=

3.200
3.400
0.430
0.260
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Strenghtes

วิเคราะห์ปัจจัย

1.2.3 แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทที่ 2
กรอบแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ปณิธาน
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน

อัตลักษณ์
“แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น”

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม (Core Values)
V
A
L
A
Y
A

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

=
=
=
=
=
=

เป็นผู้รอบรู้
ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้นแบบแห่งการผลิตครู
พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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พันธกิจ
1. ยกระดั บ การผลิ ต ครู แ ละพั ฒนาศั ก ยภาพมนุษ ย์ โดยกระบวนการจั ด การเรีย นรู้เ ชิ ง ผลิ ตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึ ด หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุ
ศาสตร์อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ
และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
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ตัวชีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินงาน
2560
2561 2562
2563
2564
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.1 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
● คณะครุศาสตร์
3
3
3
4
4
 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน
หรือนานาชาติ
3
3
3
4
4
 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน
40
40
40
 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ผลงาน ผลงาน ผลงาน
ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.กาหนด
1.3 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1
1
1
1 ● คณะครุศาสตร์
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ตัวชีวัด
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1.4 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตาม
เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า
 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป

● คณะครุศาสตร์

 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2 ขึ้นไป

ร้อยละ
85
ร้อยละ
85

ร้อยละ
85
ร้อยละ
85

ร้อยละ
85
ร้อยละ
85

1.6 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ ร้อยละ
80
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
80

1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

≥4.51

≥4.51

≥4.51

≥4.51 ● คณะครุศาสตร์

≥4.51

ผู้รายงาน

ผู้กากับติดตาม

สานักส่งเสริมวิชาการ รองอธิการบดี
และงานทะเบียน

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
งานศูนย์ภาษา

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

1.8 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปี
แรกที่จบการศึกษา

เป้าหมาย
2562
2563
ร้อยละ ร้อยละ
80
85

2564
ร้อยละ
90

1.9 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในท้องถิ่น

ร้อยละ
50

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

คณะครุศาสตร์

1.10 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบ
วิชาชีพครู

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

คณะครุศาสตร์

ตัวชีวัด

2560

2561

หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์
50
60
70
การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหา
ระดับประเทศ
2.2 จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือ
1
1
1 ● คณะครุศาสตร์
องค์กรภาคีเครือข่าย
โครงการ โครงการ โครงการ
2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการ
30
30
30 ● คณะครุศาสตร์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลงาน ผลงาน ผลงาน
2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงใน
10
10
10 ● คณะครุศาสตร์
ฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5
บทความ บทความ บทความ
ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน )
2.6 จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทงั้ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

1
รางวัล

1
รางวัล

1 ● คณะครุศาสตร์
รางวัล

ผู้รายงาน
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดี

เป้าหมาย
2562
5
ผลงาน
(คณะ
ครุศาสตร์
1 ผลงาน)

หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินงาน
2560
2561
2563
2564
2.7 จานวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู
10
15 ● ทุกคณะ
ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือ
ผลงาน ผลงาน ● วิทยาลัยนวัตกรรม
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู
(คณะ
(คณะ การจัดการ
ครุศาสตร์ ครุศาสตร์ ● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
1 ผลงาน) 1 ผลงาน) ● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● งานศึกษาทั่วไป
● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
3.2 จานวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่
1
1
1 ● คณะครุศาสตร์
ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถนาผลงานบริการ
ผลงาน ผลงาน ผลงาน
วิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3.3 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน ● คณะครุศาสตร์
ตัวชีวัด
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3.5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึ้นจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

-

-

ร้อยละ
30

ร้อยละ
40

ผู้รายงาน

ผู้กากับติดตาม

คณะครุศาสตร์

รองอธิกาบดี

สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ
สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ
งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์
งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

รองอธิการบดี

ร้อยละ งานพัฒนาครูและ
50 บุคลากรทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์
3.6 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
30
40
50 ● งานพัฒนาครูและ
จากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
● คณะครุศาสตร์
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.1 จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่
1
1
1
1 ● คณะครุศาสตร์
งานศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน
กองพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินงาน
2560
2561 2562
2563
2564
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
30
40
50
5.2ร้อยละของอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่อ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
อาจารย์ทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
10
15
20
การรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
5.3 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
40
50
50
50
50
5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 คณะครุศาสตร์
จากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ การประเมิน
5.5 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
Professional License
20
25
25
5.8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกัน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.
5
5
5
อยู่ในระดับดีมาก
5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
10
20
30
5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น
2
2
2
2
5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ ● คณะครุศาสตร์
สีเขียว (ระดับเอเชีย)
200
≤200
≤195
≤190
≤185
5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
› 4.51 › 4.51 › 4.51 › 4.51 › 4.51 ● คณะครุศาสตร์
5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
› 4.00 › 4.00 › 4.00 › 4.00 ● คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยในทุกมิติ
5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อใน
2
2
2 ● คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด
ตัวชีวัด

ผู้รายงาน

ผู้กากับติดตาม

งานบริหารงานบุคคล รองอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล รองอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
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งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี
งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ

รองอธิการบดี

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
สานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

ตัวชีวัด
5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2560

2561

เป้าหมาย
2562
2563
ร้อยละ ร้อยละ
20
25

หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินงาน
2564
ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
30

ผู้รายงาน
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดี
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หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมินตัวชีวัดที่ 3.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการ กาหนดและผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการ
บริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจากการใช้
ทรัพยากรเพื่อการ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในกาใช้
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็นต้นแบบแห่งวิถี
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการ
ทางานระดับสากล
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้นการผลิตหรือพัฒนาครู
2.4 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

41

3.3 พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ร องรับ การปฏิ รูป การศึ ก ษาสร้ า งเครื อ ข่ า ยการพั ฒนาครู
ประจาการแบบ Coaching
3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัย เป็นตนแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทางานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมี
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่
5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต

โครงการแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
กิจกรรม
ผู้ดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564
1.1. พัฒนาปรับปรุง 1.1.1 โครงการ
1.1.1.1 ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้น ● คณะครุศาสตร์
หลักสูตร กระบวนการ พัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรที่พัฒนาหรือ
80
100
100
100
100 กระบวนการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ที่มีการ หลักสูตรจัดการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ
เชิงผลิตภาพ (Productive
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
learning) ทั้งหลักสูตร
(Productive
(Productive
(Productive
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
learning)
learning)
learning) ต่อหลักสูตร
และหลักสูตรนานาชาติ
ที่จัดการเรียนการสอน
ในคณะ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● ค่าตอบแทนการสอนในเวลา ● บัณฑิตวิทยาลัย
1.1.2 โครงการ
1.1.2.1.ร้อยละของ
100
100
100
100
100 และนอกเวลา
● สานักส่งเสริมวิชาการ
บริหารจัดการ
การเบิกใช้
และงานทะเบียน
● ค่านิเทศ
งานวิชาการเพื่อ
งบประมาณการ
● ค่าตอบแทนการควบคุมและ ● คณะครุศาสตร์
จัดการเรียนรู้เชิง
บริหารจัดการงาน
สอบวิทยานิพนธ์
ผลิตภาพ
วิชาการเพื่อจัดการ
● ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(Productive
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
หลักสูตร
learning)
(Productive
●
ทุนการศึกษา
learning)
1.2. พัฒนาสมรรถนะ
1.2.1.1 ร้อยละของ
1.2.1 โครงการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● เตรียมความพร้อมของ
● คณะครุศาสตร์
การจัดการเรียนรู้ เชิงผลิต ส่งเสริมการจัดการ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
นั
ก
ศึ
ก
ษาก่
อ
นเข้
า
ศึ
ก
ษา
85
90
95
95
100
ภาพ (Productive
การศึ
ก
ษาที
ม
่
ผ
ี
ลงานเชิ
ง
● กิจกรรมการจัดการเรียนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
learning) เพื่อพัฒนา
ประจักษ์ต่อรายวิชาที่
สอน เช่น Authentic learning,
นักศึกษาให้มีความพร้อม (Productive
เปิ
ด
สอนในปี
ก
ารศึ
ก
ษา
Self-directed learning,
ต่อการทางานระดับสากล learning)
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชีวัด

ผู้รายงาน
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
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สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

 สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
 งานศูนย์

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชีวัด

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563
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1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมต่อการทางาน

1.2.2 โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จาเป็น
ต่อการดาเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21

1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จาเป็น
ต่อการดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80

ร้อยละ
80

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

Cooperative learning,
Crystallization learning,
Project learning เป็นต้น
● กิจกรรมแสดงผลงานการ
จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพของ
หลักสูตร
● กิจกรรมประกวดโครงการการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อ
ค้นหา Best Practice
● การจัดหาวัสดุ และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
● สหกิจศึกษา
● สนับสนุนการเผยแพร่ที่เกิด
จากการเรียนรู้ชิงผลิตภาพ
(Productive learning) ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
● สนับสนุนการสร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษา เพื่อให้
ได้รับการอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
●
ร้อยละ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ● คณะครุศาสตร์
80 ได้แก่ กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะตามมาตรฐาน TQF
บัณฑิตที่ พึงประสงค์ กิจกรรม
กีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและ

วิทยาศาสตร์

2564

กิจกรรม

กองพัฒนา
นักศึกษา

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชีวัด

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมให้
ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา
● จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะจาเป็น
ต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่
21

ระดับสากล
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1.2.3 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การทางานร่วมกับ
ชุมชน
1.2. พัฒนาสมรรถนะ 1.2.4.โครงการ
การจัดการเรียนรู้เชิง ประเมินคุณภาพ
ผลิตภาพ (Productive บัณฑิต
learning) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมต่อการ
ทางานระดับสากล

2564

1.2.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชนต่อจานวน
นักศึกษาทั้งหมด

1.2.4.1 ร้อยละของ
บัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม

-

ร้อยละ ร้อยละ
20
30

ร้อยละ
40

● คณะครุศาสตร์
ร้อยละ อาจารย์จัดกิจกรรมใน
50
รายวิชาให้กับนักศึกษาโดย
นาเอาความรู้งานสร้างสรรค์
วิจัย นวัตกรรมไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ ● สารวจการมีงานทา/
● คณะครุศาสตร์
80 การศึกษาต่อ/การประกอบ
อาชีพอิสระ
● ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
● ประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตครู

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชีวัด

1.3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาสากล

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษาทุกชั้นปี่ที่
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษา

1.4 สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต

1.4.1 โครงการ
สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศ

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563
ร้อยละ ร้อยละ
80
80

กิจกรรม
ผู้ดาเนินการ
2564
ร้อยละ  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ  คณะครุศาสตร์
80 ใช้ภาษาสากล
 จัดการทดสอบความสามารถ
CEFR
 จัดการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาจีน HSK

1.4.1.1 จานวนเครือข่าย
1
1
1
1
1
ความร่วมมือ
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
ภายในประเทศและ
มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาภายในประเทศ
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1.4.2 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนใน
ต่างประเทศ
1.5 พัฒนาต้นแบบ
การผลิตครู โดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

● คณะครุศาสตร์

1.4.2.1 จานวน
1
1
1
1
1
การสร้างเครือข่ายความ
● คณะครุศาสตร์
เครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย ร่วมมือด้านการจัดการเรียน
กับสถานศึกษา
การสอนหลักสูตร และ
หน่วยงานภาครัฐ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
และเอกชนใน
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ และมี
การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน
1.5.1.1 ร้อยละของ
1.5.1 โครงการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● กิจกรรมเตรียมความพร้อม
● คณะครุศาสตร์
นั
ก
ศึ
ก
ษาครู
ท
ก
ุ
ชั
น
้
ปี
ท
เ
่
ี
ข้
า
นั
ก
ศึ
ก
ษาครู
พัฒนาสมรรถนะ
80
85
90
● งานศูนย์พัฒนาครู
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
●
กิ
จ
กรรมเพิ
ม
่
สมรรถนะด้
า
น
มาตรฐานวิชาชีพครู
และบุคลากร
สมรรถนะมาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพครู
ทางการศึกษา
วิชาชีพครู
● กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอน

ผู้รายงาน
งานศูนย์ภาษา

สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
งานวิเทศสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชีวัด
กิจกรรม
ผู้ดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่ 2.2.1. โครงการ
2.2.1.1 ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
● คณะครุศาสตร์
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ ส่งเสริมงานวิจัย
อาจารย์ที่ได้รับการ
80
80
80 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้าน
ตอบโจทย์ระดับชาติ และงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมการผลิตผล
การวิจัย ผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์
และท้องถิ่นเพื่อ
เพื่อเสริมสร้าง
งานวิจัยหรือ
และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
สนับสนุนการพัฒนา ความเข้มแข็งเพื่อ นวัตกรรมที่สร้าง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จาก
ประชารัฐ ลดความ
การพัฒนาท้องถิ่น องค์ความรู้ใหม่ที่
การปฏิบัติการวิจัย และการทาวิจัยร่วม
เหลื่อมล้า สร้างความ
ตอบโจทย์ระดับ
ระหว่างเครือข่าย
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นหรือ
พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติ
ท้องถิ่นประเทศชาติ
สร้างสรรค์หรือแก้ไข
หรือนานาชาติส่งเสริม สนับสนุนการไป
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

ผู้รายงาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

นาเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานใน
ฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus
ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความรู้ด้าน
การวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย

2.3. พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการผลิต
หรือพัฒนาครู

2.3.1โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู

2.3.1.1ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริม เพื่อผลิตผล
งานวิจัย ด้านการผลิต
หรือพัฒนาครูเพื่อให้
ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนาไปใช้

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ส่งเสริมอาจารย์ผลิตผลงานวิจัย ● คณะครุศาสตร์
สถาบันวิจัยและ
80
80
80 ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ ● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ พัฒนา
ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ผลิตหรือพัฒนาครู

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชีวัด

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563

กิจกรรม

2564

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ผลิตหรือพัฒนาครู
2.4 พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา

2.4.1 โครงการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา

2.4.1.1 ระดับ
ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
ความสาเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

คณะครุศาสตร์
● การจัดการความรู้
● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
จากการปฏิบัติการวิจัยระหว่าง
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน
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หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมิน
ตัวชีวัดที่ 2.2.2.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ระดับ 5 มีการจดทะเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีวัดที่ 2.4.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ

48

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชีวัด
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
3.1 สร้างเครือข่าย
3.1.1 โครงการสร้าง 3.1.1.1 จานวนของ
2
2
2 ● สร้างเครือข่ายร่วมกับ
● คณะครุศาสตร์
ชุมชนนักปฏิบัติ
เครือข่ายชุมชนนัก
หมู่บ้านในจังหวัด
หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน ท้องถิ่น
จากภายในและ
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ปทุมธานีและจังหวัด
● สารวจข้อมูลหมู่บ้าน
ภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
สระแก้วที่มีฐานข้อมูล
● จัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้าน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ ของชุมชนท้องถิ่น
ตาบลในการคัดเลือก
● รายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน
ชุมชนท้องถิ่นและเสริม และเสริมพลังให้
ชุมชนสาคัญเพื่อใช้ใน
● คัดเลือกหมู่บ้านที่สาคัญ
พลังให้ชุมชนท้องถิ่น
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ การพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อทากิจกรรมพันธกิจ
สามารถดารงอยู่ได้อย่าง ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
สัมพันธ์
ยั่งยืน
3.1.1.2 ระดับ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ● สร้างประมวลองค์
● คณะครุศาสตร์
ความสาเร็จของการ
5
5
5
5
5
ความรู้
สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
● สร้างเครือข่ายเพื่อ
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยน
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
เรียนรู้จากภายในหรือ
ชุมชนท้องถิ่น
ภายนอกมหาวิทยาลัย
● จัดกิจกรรมร่วมกับ
เพื่อร่วมกันศึกษาและ
เครือข่ายเพื่อพัฒนาแก้ไข
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
● การบรรยายสาธารณะ
เป้าหมายร่วมที่
(Public Lecture)
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

ผู้รายงาน
สานักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ

สานักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชีวัด

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563

3.3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้เกิดการเรียนรู้รองรับ
การปฏิรูปการศึกษา
และสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching

3.3.1 โครงการ
พัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching และ
สร้างเครือข่ายใน
จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสระแก้ว

3.3.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาครู
ประจาการแบบ
Coaching

ระดับ
3

ระดับ
4

ระดับ
5

ระดับ
5

2564

กิจกรรม
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ระดับ ● สร้างประมวลองค์
5
ความรู้
● สร้างเครือข่ายถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาครู
ประจาการแบบ
Coaching
● เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักรู้ของการพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching
● สร้างมาตรฐาน
ฝึกอบรมและพัฒนาครูมือ
อาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาครูและ
บุคลาการทาง
การศึกษา
คณะครุศาสตร์

ผู้รายงาน
งานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ :
เกณฑ์การประเมินผล
ตัวชีวัดที่ 3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษา
และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน และมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture)

50

ตัวชีวัดที่ 3.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ Coaching
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนาเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ใน
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชีวัดที่ 3.4.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับ โรงเรียนในท้องถิ่น
ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการกาหนดแผนการดาเนินงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติ และการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 90
ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการดาเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู หรือครูต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา
ระดับ 5 โรงเรียนท้องถิ่นนาองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปดาเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีหลักฐานประจักษ์

51

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชีวัด
กิจกรรม
รับผิดชอบ
ผูร้ ายงาน
2560 2561 2562 2563 2564
4.1 บริหารจัดการ 4.1.1 โครงการบริหาร 4.1.1.1 ระดับความสาเร็จ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ●จัดกิจกรรมด้าน
● คณะครุศาสตร์
งานศิลปวัฒนธรรม
งานส่งเสริมศาสนา จัดการงานส่งเสริม
ของการดาเนินงานบริหาร
5
5
5
5
5
ศิลปวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา
ทานุบารุงศิลปะ
ศาสนาทานุบารุง
จัดการงานทานุบารุง
●ประกวดผลงานด้าน
และวัฒนธรรมทั้ง ศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญญาท้องถิ่น
ภายในประเทศ
สืบสานเผยแพร่
●สร้างผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย
สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

หมายเหตุ :
เกณฑ์การประเมินผล
ตัวชีวัดที่ 4.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
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ระดับ 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

ระดับ 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อ

ระดับ 3
มีการดาเนิน 3-4 ข้อ

ระดับ 4
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ระดับ 5
มีการดาเนินการ 6-7 ข้อ

ตัวชีวัดที่ 4.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชีวัด
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่ 5.1.1 โครงการพัฒนา 5.1.1.1 ระดับความสาเร็จ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ● จัดทาแผนอัตรากาลัง
คณะครุศาสตร์
และแผนพั
ฒ
นาบุ
ค
ลากร
มีความสามารถ
ระบบการจัดการ
ของการจัดการทรัพยากร
5
5
5
5
5
● ประเมินผลการดาเนินการ
ให้เข้าทางานใน
ทรัพยากรบุคคลสู่
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ตามแผน
มหาวิทยาลัย
ความเป็นเลิศ
● บริหารเงินเดือน และ
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ค่าตอบแทนเงินประจา
ของทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่ง
อย่างต่อเนื่องทันต่อ
● บริหารกองทุนสวัสดิการ
ความเปลี่ยนแปลง
พนักงานมหาวิทยาลัย
● กิจกรรมสร้างสรรค์และ
พัฒนาบุคลากร
● สนับสนุนให้บุคลากรทา
ผลงานเสนอเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
● พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร
● ประเมินผลความพึงพอใจ
ที่มีต่อสถาบัน
● ค่าตอบแทนล่วงเวลา
เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าที่
สานักงาน

ผู้รายงาน
งานบริหารงาน
บุคคล สานักงาน
อธิการบดี

กลยุทธ์

โครงการ

5.3 พัฒนามาตรฐาน 5.3.1 โครงการ
การศึกษาสูค่ วาม
จัดการมาตรฐาน
เป็นเลิศ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ
5.4 พัฒนา
5.4.1 โครงการ
ประสิทธิผลการ
พัฒนาประสิทธิผล
บริหารสานักงาน
การบริหาร
สานักงาน

ตัวชีวัด
5.3.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

2560

เป้าหมาย
กิจกรรม
2561 2562 2563 2564
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 การบริหารจัดการการ
ประกันการศึกษาคุณภาพ
ภายใน (IQA)

ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์
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5.4.1.1 ร้อยละของการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● กิจกรรมกากับติดตาม
คณะครุศาสตร์
เบิกจ่ายงบประมาณ
90
90
90
90
90 การดาเนินงานของ
ตามแผนที่กาหนด
มหาวิทยาลัยการประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยและคณะ
● การบริหารสานักงาน
(วัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์และ
วัสดุการศึกษา เชื้อเพลิง
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ)
● ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานที่
● ค่าเบี ้ยประกันชีวติ ของ
นักศึกษา
● การบริหารความเสี่ยง
● การตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน
งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ

กองนโยบายและแผน

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชีวัด

5.4.3 โครงการจัด 5.4.3.1 ร้อยละของการ
ประชุมเพื่อพัฒนา เบิกจ่ายงบประมาณ
ระบบบริหารจัดการ ตามแผนการจัดประชุม
โดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ที่มีสุนทรียะการ
อนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมี
ความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่

5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
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5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารสานักงาน

5.5.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสี
เขียว

เป้าหมาย
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● ประชุมคณะกรรมการใน ● คณะครุศาสตร์
100 100 100
100
100 หน่วยงาน
● ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ
● ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
● ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย
● ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
● คณะกรรมการอื่นๆ
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ● พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบ ●คณะครุศาสตร์
อาคาร สถานที่
● การจัดการด้านพลังงาน
● การจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัย
● การจัดการน้า
● การจัดการอากาศ
● การจัดการความปลอดภัย
● การปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค พื้นฐาน
● การปรับปรุงระบบการขนส่ง
● จัดทาพื้นที่สาหรับนักศึกษาใน
การทากิจกรรมร่วมกัน
(Co-Working Space)

ผู้รายงาน
● สานักงานสภา

มหาวิทยาลัย
● หน่วยงาน
ทั้งหมด
● สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

สานักงานอธิการบดี

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชีวัด

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศสิง่ อานวย
ความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการเป็น
Semi residential
University

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการ

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย ความ
พึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสิ่งอานวยความ
สะดวกและบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563
>3.51 >3.51 >4.51 >4.51

กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2564
>4.51 ● จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ●คณะครุศาสตร์
● พัฒนาแหล่งเรียนรู้
● พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้

ผู้รายงาน
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล
ตัวชีวัดที่ 5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
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ตัวชีวัดที่ 5.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของการดาเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของการดาเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชีวัดที่ 5.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ตัวบ่งชี 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคระเพื่อพิจารณา
5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มคี ุณภาพดีขึ้นอย่าต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ

มีการดาเนินการ 2 ข้อ

มีการดาเนินการ 3-4 ข้อ

มีการดาเนินการ 5 ข้อ

มีการดาเนินการ 6 ข้อ
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ระดับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหยดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคระ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะทีผ่ ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ

มีการดาเนินการ 2 ข้อ

มีการดาเนินการ 3-4 ข้อ

มีการดาเนินการ 5 ข้อ

มีการดาเนินการ 6 ข้อ

ตัวชีวัดที่ 5.3.1.2 ระดับความสาเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx)
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ

ตัวชีวัดที่ 5.4.2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51
ตัวชีวัดที่ 5.5.1.1 ระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51
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ตัวชีวัดที่ 5.7.1.1 ระดับความสาเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนระดับความสาเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์

บทที่ 3
นิยามศัพท์
3.1 นิยามศัพท์ตัวชีวัดของเป้าประสงค์
3.1.1 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ตัวชีวัดที่ 1.1 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตาม
เกณฑ์ กพอ.กาหนด
นิยามศัพท์
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด
หมายถึงผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัด
ประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดนาเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็น
ระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาตัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่
เหมาะสม โดยมีการนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน
 ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ากว่า 3 คน โดยมี
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณา
ด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน
 ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
 ผลงานที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ หมายถึ ง การน า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน
 ผลงานวิ จั ยหรื อผลงานที่ ได้ รั บการเผยแพร่ ระดั บชาติ หรื อนานาชาติ หมายถึ งการ
นาเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
 ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3
ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25
 ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ
และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25
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ตัวชีวัดที่ 1.2 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับนานาชาติ
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติในปีงบประมาณนั้นๆ
X 100
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ
ตัวชีวัด 1.3 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
นิยามศัพท์
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติง านที่ ท าให้ ส ถาบั น
ประสบความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานความสาเร็จปรากฏผลชัดเจน
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
 การนับแนวปฏิบัติที่ดีไม่นับซ้ากับปีที่ผ่านมา
ตัวชีวัดที่ 1.4 ร้อยละของนักศึกษาชันปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า
 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป
 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2 ขึ้นไป
นิยามศัพท์
 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4
ของทุกคณะ วิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 นักศึกษาระดับบัณฑิตกาลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้
Proficient User:
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่
หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดย
ไม่ต้องหยุดคิดหาคาศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการทางาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถ
ใช้คาเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง
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C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาได้ อย่ างดี เยี่ ยมใกล้ เคี ยงเจ้ าของภาษา สามารถใช้ ภาษามาตรฐานได้ อย่ างสละสลวย ถู กต้ องตาม
จุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้
เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาสาหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม
Independent User:
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด
และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งจะอ่านและทาความเข้าใจบทความที่มี
เนื้อหายากขึ้นได้
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสาคัญขอข้อความทั่วๆไป
ได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน
ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้
Basic User:
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้ แ ละเข้า ใจประโยคในชีวิ ต ประจ าวั น ใน
ระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทางาน และสามารถ
สื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจาวัน สามารถบรรยายความฝัน ความ
คาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้
A1 (Breakthrough) : ผู้ เรี ยนสามารถเข้ าใจประโยคง่ า ยๆ ในชี วิ ตประจ าวั น
สามารถแนะนาตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับบุ คคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง
มีอะไรบ้าง และตอบคาถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน
ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล
(The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้
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เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า
X 100
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด
ตัวชีวัดที่ 1.5 จานวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
นิยามศัพท์
Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ตั้งเพื่อค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่ยังไม่
มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการทาธุรกิจที่ยังไม่มีใครทามาก่อน
ตัวชีวัดที่ 1.6 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
นิยามศัพท์
ผลการสารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
X 100
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่จบการศึกษา ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชีวัดที่ 1.8 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา
นิยามศัพท์
สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ จบการศึกษาในปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 ที่สามารถสอบข้าราชการบรรจุครูได้รับราชการครู หรือได้รับ
ขึ้นทะเบียนสารองเพื่อเรียกเพื่อบรรจุเข้ารับราชาการ หรือ ได้ทางานเป็นครูในสถานศึกษาเอกชน
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา
X 100
จานวนบัณฑิตครูทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชีวัดที่ 1.9 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานันๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้า
ทางานในท้องถิ่น
นิยามศัพท์
การทางานในท้องถิ่น หมายถึง การทางานในภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้าน หรือการ
ทางานในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้วเกิด
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เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานใน
ท้องถิ่น
จานวนบัณฑิตครูทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ

X 100

ตัวชีวัดที่ 1.11 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขันพืนฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึนไป
นิยามศัพท์
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) อยู่ในระดับดี หมายถึง
ระดับผลคะแนน O-NET แตละกลุมสาระ
ระดับ1 ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ากวารอยละ 50 และต่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับ 2 พอใช หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ากวารอยละ 50 แตสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกวารอยละ 50 แตต่ากวาคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
3.1.2 เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ตัวชีวัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหา
ระดับประเทศ
นิยามศัพท์
 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวน
การระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความ
เป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เ หมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่ง มีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัด
กลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2)
ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ
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(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจาการใช้ความรู่และความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ประโยชน์ต่มเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ
1) นวัตกรรมด้านผลิภัณฑ์ (product innovation)
2) นวัตกรรมด้านบริการ(service innovation)
3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process)
4) รูปแบบธุรกิจใหม่(business model innovation)
 ผลการดาเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30
กันยายน 2562 โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาทาร่วมกัน
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
หรือ ปัญหาระดับประเทศ
จานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรม ทั้งหมด

X 100

ตัวชีวัด 2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
นิยามศัพท์
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานการประชุ ม หรื อ
คณะกรรมการจั ด การประชุ ม ประกอบด้ ว ยศาสตราจารย์ หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดย
ต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอก
สถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง การ
นาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ ใน
รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจั ด การประชุ ม ประกอบด้ ว ยศาสตราจารย์ หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25
และต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3
ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
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ตัวชีวัดที่ 2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR
และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน )
นิยามศัพท์
 นับผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน
 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ
Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมู ล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานข้อมูลการจัดอั นดั บ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science
Citation Index Expand , Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรื อ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชีวัดที่ 2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
นิยามศัพท์
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้
ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นาผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง
การวิจัยประเภทนี้อาจนาผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษา
โรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น
 สิ ท ธิ บั ต ร หมายถึ ง หนั ง สื อ ส าคั ญ ที่ รั ฐ ออกแบบให้ เ พื่ อ คุ้ ม ครองการประดิ ษ ฐ์
(Invention) หรื อ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( Product Design) ที่ มี ลั ก ษณะตามที่ ก ฎหมายก าหนด เป็ น
สิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้
เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มี
ลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็น
การประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห่า ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของ
เครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในหารเก็บรักษาพืชผักผลไม่ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
ตัวชีวัดที่ 2.6 จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ทังในระดับชาติ หรือนานาชาติ
นิยามศัพท์
 งานวิ จัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้น หาคาตอบของ
ปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า
หรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ
ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
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นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง
(Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์
(Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
 ผลงานที่ไ ด้รับรางวั ลหรือการเผยแพร่ ในระดับ ชาติหรือนานาชาติต ามเกณฑ์
กพอ. กาหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ที่เหมาะสม โดยมีการนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน
 ผลงานที่ไ ด้รับรางวั ลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการ
พิ จ ารณากลั่ น กรองไม่ ต่ ากว่ า 3 คน โดยมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ทั้ ง ต้ อ งมี
คณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีห น่วยงานที่ร่วมนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5
หน่วยงาน
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่
ผลงานที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
3.1.3 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน
ตัวชีวัดที่ 3.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
นิยามศัพท์
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิท ยาลัย
หมายถึง การนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทและ
ศักยภาพของสถานศึกษาโดยคานึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะจะต้อง
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้
ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการดาเนินการ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ
ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู้
ตัวชีวัดที่ 3.2 จานวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและ
สังคมได้โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
นิยามศัพท์
 ผลของการบริ การวิ ชาการ หมายถึ ง ผลที่ เกิ ดจากการบริ หารวิ ช าการของ
สถานศึกษาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยคานึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสาคัญ ผลของ
การบริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
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 ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม
หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทาให้ชุมชนหรือองค์ ก ร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง
ตัวชีวัดที่ 3.3 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
นิยามศัพท์
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง
1. ชุมชนเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืน่
2. มีระบบฐานข้อมูลที่สาคัญของชุมชน ที่สามารถนาไปจัดทาทั้งพื้นที่ ทาการ
พัฒนาตนเองและสื่อสารกับสาธารณะ
3. มีแผนของชุมชนที่ครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ
เด็ก/เยาวชน ยาเสพติด และมีการปฏิบัติตามแผน
4. ปัญหาร่วมของคนในพื้นที่ ได้รับการยกระดับเชื่อมโยง และถูกจัดการแก้ไข
อย่างเป็นระบบและชุมชนตระหนักเรื่องการมีสวนร่วมในการว่างแผนดาเนินการ ติดตามตรวจสอบ
5. มีรูปธรรมจัดการปัญหาในชุมชน โดยมีชุมชนเป็นแกนหลัก มีองค์กรชุมชนที่
หลากหลาย
6. ชุมชนมีการจัดการที่ดินโดยชุมชน มีการจัดการทุนชุมชน ระบบสวัสดิการ ที
การความมั่นคงทางอาหาร มีแหล่งพลังงาน เป็นระบบต่อชีวิต การเป็นอยู่ ชุมชนยั่งยืน
7. มีการจัดการความสัมพันธ์ของระบบชุมชนท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น ที่มีความ
ร่วมมือกับหลายฝ่าย และทางานร่วมด้วย
8. ชุมชนรักการเรียนรู้ มีฐานการเรียนรู้ระดับตาบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มีระบบ
การจัดการความรู้
9. คนในชุมชนมีความสุข มีความเป็นเจ้าของชุมชน มีระเบียบ กติกาการอยู่
ร่วมกัน มีความผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
10. การมีส่วนรวมของคนในชุมชนสม่าเสมอมีการเชื่อมโยงเครือข่าย ผนึกกาลัง
ชุมชนทุกระดับ
11. มีระบบธรรมาภิบาล ความน่าเชื่อถือในการดาเนินงานและมีระบบการ
ตรวจสอบการทางานของชุมชน
ตัวชีวัดที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึน
จากการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
นิยามศัพท์
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสระแก้ว
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เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึ้นจาก
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
X 100
จานวนบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาวิทยะฐานะ
โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พัฒนา
ตัวชีวัดที่ 3.7 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
สาธิตไปใช้ประโยชน์
นิยามศัพท์
โรงเรียนในท้องถิ่น หมายถึง โรงเรียนในพืน้ ที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้ว
3.1.4 เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาล
ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ตัวชีวัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนอาจารย์ประจาประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยทั้งหมด

x 100

ตัวชีวัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทังหมดที่สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ
x 100
จานวนอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
ตัวชีวัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยทั้งหมด
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x 100

ตัวชีวัด 5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ ข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึนจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
x 100
จานวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด
ตัวชีวัดที่ 5.5 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License
นิยามศัพท์
อาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License สอบผ่านแล้ว ไม่นามานับช้า
ตัวชีวัดที่ 5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
นิยามศัพท์
 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึง การบริหาร
ขีดความสามารถ และอัตรากาลังเพื่อให้งานของสถาบัน บรรลุผลสาเร็จ การดาเนินการของสถาบันเพื่อ
รักษาบรรยากาศในการทางานเพื่อให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการทางาน
 ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากาลัง หมายถึง
1. ขี ด ความสามารถและอั ต ราก าลั ง การประเมิ น ความต้ อ งการ ด้ า นขี ด
ความสามารถของบุคลากร และอัตรากาลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมินความต้องการด้านทักษะ
สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับกาลังคนที่ต้องการ
2. บุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากร
ใหม่ไว้ บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึงความหลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของ
ชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน
3. การทางานให้บรรลุผล การจัดระบบและบริหารบุคลากร เพื่อ
 ทาให้งานของสถาบันประสบความสาเร็จ
 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่
 ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน
 ให้มีผลการดาเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย
4. กาจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความ
ต้องการด้านขัดความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังเปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ
 การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของง
สถาบัน เพื่อให้ม่นใจว่าสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจานวนของบุคลากร และเพื่อลด
ผลกระทบหากจาเป็น
 การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพิ่มของบุคลากร
 การเตรียมบุคลากรเพื่อรับหารเปลี่ยนแผลงของโครงสร้างสถาบัน
และระบบหากจาเป็น
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 บรรยากาศด้านบุคลากร
1. สภาพแวดล้อมของที่ทางาน มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจ
ว่าสถานที่ทางานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการทางานของบุคลากร มีตัววัดและ
เป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดล้อมการทางานที่แตกต่างกัน มีความ
แตกต่างที่สาคัญในปัจจัย
2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ
สิทธิประโยชน์ และมีนโยบาย ให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่มีความหลากหลายและความ
แตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่สาคัญ
ตัวชีวัดที่ 5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึนทะเบียน TQR
นิยามศัพท์
TQR หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Quatifications Register)
ตัวชีวัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
นิยามศัพท์
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้าน
จิตใจและสติปัญญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย การสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น วิธีการที่สถาบันใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นาเพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยทาให้
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม
 ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
1. วัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที
เปิดกว้าง มีผลการดาเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน วัฒนธรรมองค์การได้ใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอื้ออานาจ
(empower) ให้กับบุคลากร
2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน การกาหนดปัจจัยผลักดันสาคัญที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร
3. การประเมินความผูกพัน การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ วิธีการและตัวชี้วัดเหล่านี้มี
ความแตกต่างกันอย่างไร สาหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร มหาวิทยาลัยอาจใช่ตัวชีวัดอื่นๆ
เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบคลากรเพื่อประเมินและ
ปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร
4. การจัดการผลการดาเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการดาเนินการที่โดดเด่นและ
สร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่อง
ชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการดาเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้
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 การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อทาให้เกิดนวัตกรรม
 การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนของผู้เรียน
 การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน
 การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
1. ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย
และการพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นาแต่ละคน
ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้
 การให้ความสาคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ
การบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว
 สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม
 สนับสนุนจริยธรรมและการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
 ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
 ทาให้มั่น ใจว่ ามีการถ่ายทอดความรู้จ ากบุ คลากรที่จะลาออกหรื อ
เกษียณอายุ
 ทาให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้นาความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการ
ทางาน
2. ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสถาบัน ในเรื่อง
 หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมิน
ความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
 ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพื่อชี้บ่งโอกาสสาหรับการ
ปรับปรุงทั้งในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร
3. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดการความก้าวหน้านมหน้าที่การ
งานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุการวางแผนสืบทอดสาหรับตาแหน่งผู้บริหารและผู้นา
ตัวชีวัดที่ 5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ
นิยามศัพท์
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการจากการดาเนินการและความสาเร็จของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นายจ้าง
2. บัณฑิต
3. ผู้รับปบริการวิชาการ
4. นักศึกษา
5. บุคลากร
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6. ผู้ปกครอง
7.ศิษย์เก่า
8. ประชาชน
ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน 2. การบริการวิชาการ 3. การวิจัย
4.ศิลปะและวัฒนธรรม 5.การบริหารจัดการ
ตัวชีวัดที่ 5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
นิยามศัพท์
นักเรียนในท้องถิ่น หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสระแก้ว
ตัวชีวัดที่ 5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึนของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กาหนด
นิยามศัพท์
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของ
สานักทรัพย์สินและรายได้ค่าเทอมของนักศึกษา
ตัวชีวัดที่ 5.19 อัตรากาไรจากผลการดาเนินงาน (Operation Profit Margin)
นิยามศัพท์
อัตรากาไรจากการผลการดาเนินงาน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการขายของ
บริษัท ในการทากาไร หลังจากหักต้นทุนสินค้าและหักค่าใช้จ่ายรวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งดี
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
อัตรากาไรจากผลการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงาน
=
(Operating Profit Margin)(%)
รายได้จากการดาเนินงาน
3.2 นิยามศัพท์ โครงการ และตัวชีวัดโครงการ
3.2.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
ตัวชีวัดโครงการที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
นิยามศัพท์
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดนเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือ
กระบวนการที่สามารถนาไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต
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เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ คานวณจาก
จานวนหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในคณะ

X 100

โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
ตัวชีวัดโครงการ 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
การเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพทั้งหมดที่
ได้รับการจัดสรรตามแผน

X 100

โครงการที่ 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
ตัวชีวัดโครงการ 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์
จานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา

x 100

โครงการ 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชีวัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
นิยามศัพท์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง บุคลิกลักษณะของบัณฑิตที่แสดงออกถึงทักษะใน
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคตมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงาน
ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ และตลาดแรงงานต้ อ งการ โดยมี ทั ก ษะมนศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3R x 8C กล่าวคือ
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3R ได้แก่
1. Reading (อ่านออก)
2. Writing (เขียนได้)
3. Arithmetics (คิดเลขเป็น)
8C ได้แก่
1.ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking
and problem solving)
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation)
3. ทั ก ษะด้ า นความร่ ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า (Collaboration,
teamwork and leadership)
4. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, information
and media literacy)
5. ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจต่ า งวั ฒ นธรรมต่ า งกระบวนทั ศ น์ (Cross-cultural
understanding)
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and
ICT literacy )
7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and learning skills)
8.ความมีเมตตากรุณา (compassion)
ดั ง นั้ น ทั ก ษะของคนต้ อ งเตรี ย มคนออกไปเป็ น คนท างานที่ ใ ช้ ค วามรู้ (Knowledge
Worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพอะไร
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
X 100
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
โครงการที่ 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชน
ตัวชีวัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชนต่อจานวนนักศึกษาทังหมด
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
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x 100

โครงการที่ 1.2.5.โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
ตัวชีวัดโครงการที่ 1.2.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่
x
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

100

โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล
ตัวชีวัดโครงการที่ 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชันปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา
นิยามศัพท์
ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
 ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสาหรับผู้ที่ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา
X 100
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
โครงการที่ 1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
ตัวชีวัดโครงการที่ 1.6.1.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกระดับชันที่ได้รับการพั ฒนา
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21
ตัวชีวัดโครงการที่ 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21
X 100
จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตทั้งหมดทุก
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3.2.2 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื่นของประเทศ
โครงการที่ 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ตัวชีวัดโครงการ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
จานวนอาจารย์ทั้งหมดที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ x 100
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น
โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีวัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นิยามศัพท์
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่ง เสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้
ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นาผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรง
นั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจนาผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร
ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น
 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I)
หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน / วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมถึง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบ ทบาทด้านการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน
โครงการการที่ 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย
ตัวชีวัดโครงการที่ 2.2.3.1 จานวนครังการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ
นิยามศัพท์
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบู รณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการ
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ประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุ ม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรั บใน
สาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25
 การเผยแพร่ ผลงานวิ จั ยในที่ ประชุ มวิ ชาการระดั บนานาชาติ หมายถึ ง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจั ดการ
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ที่ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู
ตัวชีวัดโครงการที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้าน
การผลิตหรือพัฒนาครู เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทังในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครู เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู
จานวนอาจารย์ทั้งหมด

x 100

3.2.3 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพือ่ ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ตัวชีวัดโครงการที่ 3.1.1.1 ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มี
ฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชีวัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพืนที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
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เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตาบลในการ
คัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
จานวนหมู่บ้านหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มี
ฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
จานวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว

x 100

โครงการที่ 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพืนที่ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
ตัวชีวัดโครงการที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลง
พืนที่ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นที่ดาเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์
X 100
จานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการที่ 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีวัดที่ 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา/เรียนรูตามแนว
พระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีวัดที่ 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา/เรียนรูตามแนวพระราชดาริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จานวนบุคลากรและจานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา/เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
X 100
จานวนบุคลากรและจานวนนักศึกษาทั้งหมด
โครงการที่ 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตัวชีวัดที่ 3.2.2.1 ร้อยละของการดาเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เกณฑ์การคานวณในปีนันๆ
จานวนการดาเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
X 100
จานวนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด
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โครงการที่ 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ตัวชีวัดโครงการที่ 3.2.3.1 ร้อยละของการดาเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ
เกณฑ์การคานวณปีนันๆ
จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
X 100
จานวนโครงการทั้งหมดตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
3.2.3 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส ธรรมาภิบาล
ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย
ตัวชีวัดโครงการที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไข
ตามแผน
เกณฑ์การคานวณปีนันๆ
จานวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน
จานวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้กาหนดให้พัฒนาหรือแก้ไขตามที่ X 100
ได้วางแผนไว้
โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
ตัวชีวัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กาหนด
เกณฑ์การคานวณปีนันๆ
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
X 100
จานวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กาหนด
โครงการที่ 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต
ตัวชีวัดโครงการที่ 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด
เกณฑ์การคานวณปีนันๆ
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
X 100
จานวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กาหนด
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บทที่ 4
การกากับติดตาม
1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 จาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไก
ในการขับเคลื่อน การดาเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสาคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่
คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุท ธ์
การดาเนินงานที่กาหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สานัก ผ่านกระบวน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกาหนดนโยบายการจัด สรร
งบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้ง ปรับปรุง จัดระบบในการติดตามผลการบริห าร
งบประมาณ ให้เอื้ออานวยต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และจัดให้มีการกาหนดกรอบการประเมินผลระบุ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง
จัดประชุมติดตามผลการดาเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อทาให้การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง สั ม ฤทธิ์ ผ ลของ
การดาเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกาหนดกรอบการประเมิน ผล
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน ผลการด าเนินงาน ในแนวใหม่ที่มี ลัก ษณะเป็ น
การประเมินผลแบบมุ่ง เน้นผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและ
ประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยกาหนดจัดให้มีการกาหนดประเด็นในการติ ด ตาม
ประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ
มิตปิ ระสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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3. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อนายุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ พ.ศ. 2559 – 2561 ไปสู่ การปฏิ บั ติ จ าเป็ นอย่ างยิ่ ง
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ให้
เกิ ด ผลในเชิ ง ปฏิบั ติ ต้ อ งให้ ค วามสนใจและตระหนักถึ ง ปั จ จั ยส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อความส าเร็จ ในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
เกิดผล ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรนาเสนอสาระสาคัญของแผน
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางใน
การดาเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องมีการนาเสนอจัดการประชุมสัมมนา
เพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็นรอบ
รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดาเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการ
ด าเนิ น งานร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะในส่ ว นของบุ ค ลากรระดั บ ปฏิ บั ติ อาทิ
คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล
ในเชิงปฏิบัติ
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1.4 การกาหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อ
สาธารณะ โดยต้องนาเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
เป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผล
มากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการนาเสนอ เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
2. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
2.1 การพัฒนาผู้นาในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มี
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงาน
ที่เป็นสิ่ง เคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่ง เน้นการสร้ างการเปลี่ยนแปลงในเชิง วัฒนธรรมของบุค คลอั น
จาเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการดาเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบ
และตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น
อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
2.2 การร่วมมือกันการทางานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการ
น ายุ ท ธศาสตร์ ร วมทั้ ง นโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น กระบวนการที่ โ ครงสร้ า ง กระบวนการต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทาให้การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ จ ะต้ อ งยึ ด หลั ก การท างานแบบเครื อข่ า ยและการเป็ นกั ล ยาณมิต รที่ ดี ซึ่ ง กัน และกัน จึ ง จะท าให้ ก าร
ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการประสบผลสาเร็จ
2.3 การบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง านตามแนวทางการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ด้ ว ยการสื่ อ สาร
สร้ า งความเข้ า ใจในทิ ศ ทาง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานของแผนให้ เ ป็ น ที่ รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจตรงกั น ของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทาให้หน่วยงาน บุคลากรที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดาเนินการที่ไ ด้มีการก าหนดไว้ โดยอาศั ย
เครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ การ
วางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการ
ด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน การวั ด และประเมิ นผลส าเร็ จ ตามแนวทาง
Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น
2.4 การติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัง หวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560– 2564 โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดาเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานใน 12 เดือน ของทุกปี และนาเสนอผลการปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ตามแผนกล
ยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะและนาผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป
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1. ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
นโยบายรัฐบาล
ยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)
ด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 1 การ
นโยบายข้อ 2 การปรับปรุง ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฎิรูป
เสริมสร้างและพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อปรับ
1.รอยต่อการศึกษาระดับอื่น
การศึกษาแห่งการเรียนรู้ โดย ศักยภาพทุนมนุษย์
เกณฑ์มาตรฐานทั้งหลักสูตร 7.เครือข่ายอุดมศึกษา
ให้ความสาคัญ ทั้งการศึกษาใน แนวทางการพัฒนา
อาจารย์ บัณฑิตและ
8.การพัฒนาใน 3 จังหวัด
ระบบและการศึกษาทางเลือก 1.ปรับเปลี่ยนค่านิยม
นักศึกษา ให้มีความ
ชายแดนภาคใต้
ไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพ คนไทยให้มีคุณธรรม
หลากหลาย ครอบคลุม
9.โครงสร้างพื้นฐานการ
ของคนไทยให้สามารถเรียนรู้
จริยธรรม จิตสาธารณะ
ทั้งสายวิชาการ สายวิชาชีพ เรียนรู้
และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และปฏิบัติการเพื่อผลิต
ประกอบอาชีพและดารงชีวิต 2. พัฒนาศักยภาพให้มี
นักวิจัย/นักวิชาการ
โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
ทักษะความรู้และ
(Academic) นักวิชาชีพ
เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรม ความสามารถ ในการ
ชั้นสูง (Professional) และ
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
นักเทคนิค/นักปฏิบัติ
โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง
3. ยกระดับคุณภาพ
(Technical/Practice)
สัมมาชีพในพื้นที่ ลดความ
การศึกษาและการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับความ
เหลื่อมล้าและพัฒนากาลังคน ตลอดชีวิต
ต้องการของประเทศรวมทั้ง
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ แผนงานโครงการ
สามารถแข่งขันได้ใน
พื้นที่ ทั้งในด้านเกษตร
1. แผนงานการลงทุนพัฒนา อาเซียน
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ เพิ่มศักยภาพปฐมวัย
4. แผนการยกระดับศูนย์
นโยบายข้อ 6 การส่งเสริม
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย ฝึกอบรมแรงงานเพื่อ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
โดยส่งเสริมการเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้
เป็นกลไกสาคัญใน
ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถ
ตลอดชีวิต
การขับเคลื่อน นโยบายไปสู่
มีความรู้ และทักษะใหม่ที่
การปฏิบัติหรือดาเนินการ
สามารถประกอบอาชีพได้
ตามโจทย์ ในการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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นโยบายข้อ 3
พัฒนาและผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถ
มีอัตลักษณ์เด่นชัด
เป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิต
บัณฑิตโดยกระบวน
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูป แบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

นโยบายรัฐบาล
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หลากหลายตามแนวโน้ม
การจ้างงานในอนาคต
ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้
และคุณธรรม เข้าด้วยกัน
เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้
การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความ
ร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งใน และนอกโรงเรียน
ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิต
และพัฒนาครูที่มีคุณภาพและ
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ ตรงตาม
วิชาที่สอนอนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
ครู หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การเรียนทางไกล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนา
2. การกระจาย การ
ให้บริการภาครัฐทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
แผนงานโครงการ
3. โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณด้านการศึกษา
แบบมุ่งเน้นสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนา
3.การเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และชุมชนและการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้มี

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ประเทศและเครือข่าย
ผลักดันประเด็นที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องการ
ให้ส่วนกลางเข้าไปช่วย
สนับสนุนโดยเครือข่ายเป็น
กลไกในการเชื่อมโยง
การศึกษาทุกระดับและภาค
ส่วนต่างๆ ในพื้นที่และ
ประเทศ

นโยบายข้อ 8 การผลิต
พัฒนาครู และผู้บริหาร
การศึกษา การผลิตครูที่มี
คุณภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการ ของประเทศ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยหลักสาคัญ คือการ
พัฒนาวิธีการผลิตครู ตั้งแต่
กระบวนการรับเข้า
กระบวนการผลิตครู

นโยบายข้อ 2 สร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์ในการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่
ยอมรับ
นโยบายข้อ 5 พัฒนาการ
บริหารจัดการใน
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอด เผยแพร่ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
Coaching

นโยบายรัฐบาล
การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้ง
ปรับระบบ การประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน
และทรัพยากรภายในชุมชน
แผนงานโครงการ
4.โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากและชุมชนเข้มแข็ง

ขั้นตอนที่สาเร็จการศึกษา
ติดตามดูแลครูเพื่อจะไป
ช่วยเหลือโรงเรียนที่บัณฑิต
ไปทางานด้วย นอกจากนี้ยังมี
แนวนโยบายที่จะเสนอ
รัฐบาลให้ใช้เครือข่าย
อุดมศึกษา 9 เครือข่ายเป็น
พี่เลี้ยงในการพัฒนาโรงเรียน
ต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.พัฒนาเมือง
2.1.แนวทางการพัฒนาหลัก
2.1.2.ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมี
บูรณาการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของส่วนกลาง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน
2.2.แนวทางการพัฒนาเมือง
สาคัญ
2.1.2.พัฒนาเมืองปริมณฑล
(สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุมธานี นครปฐม และ

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์และ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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สมุทรสาคร) ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการบริการธุรกิจ
และการพาณิชย์ศูนย์กลาง
การขนส่งและโลจิสติกส์
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย
ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
1.เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนาผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพณิชย์และ
เชิงสังคม
2.พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur)
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบายข้อ 2 สร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์ในการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
ที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
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ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้ง
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการ
เรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย นาไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
รณรงค์ สร้างจิตสานึก
ทางวัฒนธรรม การเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาล
แนวทางพัฒนา
1.ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจ
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย
คล่องตัวมีขนาดเหมาะสม
เกิดความคุ้มค่า

นโยบายข้อที่ 1 การลงทุน
พัฒนาประเทศผ่าน
สถาบันอุดมศึกษา
มีกลไกการดาเนินงานใน 3
โครงการ ได้แก่
1.1. โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
เพื่อให้ได้มาตรฐาน
การอุดมศึกษาและ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ
2. การแก้ไขปัญหา
อุดมศึกษาปัจจุบัน
- การจัดสถาบัน
อุดมศึกษา 4 กลุ่ม
3. ธรรมาภิบาลและ
บริหารจัดการ
4.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
5. การเงินอุดมศึกษา

นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง
นโยบายข้อ 5 พัฒนา
การบริหารจัดการใน
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัย

นโยบายรัฐบาล
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2.ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไก
ในการติดตามตรวจสอบ
การเงิน การคลังภาครัฐ
5.ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มี
ความทันสมัยเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
แผนงานโครงการ
2. การปฏิรูปการพัฒนา
ข้าราชการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพการบริหารงาน
แห่งรัฐ
4. การปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อวางระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณเชิงพื้นที่
5. การบูรณาการโครงสร้าง
พื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร
(Information and
communication

1.2 โครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย
ระดับโลก
1.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)
6.การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา
- การพัฒนามหาวิทยาลัย
รัฐกลุ่มใหม่

นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
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Technology/ICT) สาหรับ
ภาครัฐ (Government
Shared Infrastructure)
9. การสร้างกลไกล“ยับยั้ง”
และ“สร้างความตระหนักรู้”
เพื่อป้องกันการทุจริต
10.การพัฒนากระบวนการ
จัดทานโยบายสาธารณะ
รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ
ให้มีคุณภาพและมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
นโยบายข้อ 3 การประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
การส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของตนเองทั้งใน
ระดับหลักสูตร คณะ
สถาบัน โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาตามศักยภาพ และ
บริบทของแต่ละกลุ่มสถาบัน

นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ 5 การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อความ เป็นเลิศสู่สากล

2.ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
นโยบายสภาฯข้อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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นโยบายสภาฯข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
มีอตั ลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายสภาฯข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

นโยบายสภาฯข้อ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ(Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายสภาฯข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศสูส่ ากล
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