แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2560
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทสรุปผู้บริหาร
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ได้นาทิศทางของแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
(สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2560 – 2579 แผนรวมทั้งนโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายของ
คณะผู้บริหาร และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะครุศาสตร์
การระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร โดยมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ปณิธาน
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน

อัตลักษณ์
“แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น”

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจ
1. ยกระดั บ การผลิ ต ครู และพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ โดยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็น
ต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสี ย เพื่อพัฒ นางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
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เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อ
ความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการ
ประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
กลยุทธ์
2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นางานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ และถ่ า ยทอด เผยแพร่ โ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป้า ประสงค์ ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอนุ รั ก ษ์ พัน ธุ กรรมพืช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดาริส มเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching
3.4 พัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
3.5 ส่ งเสริ มให้ มหาวิทยาลั ยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture)
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตจนได้รับการยก
ย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรม
การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ บัณฑิตและผู้มีส่วนได้เสีย มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อ
สังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์
ฟืน้ ฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 สร้ างเครื อข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิล ปวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนอง
ต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
กลยุทธ์
5.1 ดึ ง ดู ด บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถให้ เ ข้ า ท างานในมหาวิ ท ยาลั ย พั ฒ นา
ขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล
5.3 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วที่ มี สุ น ทรี ย ะ การอนามั ย
สุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอานวย
ความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
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สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
2
บทที่ 1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์
6
ปัจจัยภายนอก
7
สภาพแวดล้อมภายนอกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
7
ปัจจัยภายใน
13
จุดมุ่งหมายที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะพัฒนาให้กับพื้นที่บริการ
13
ความต้องการของพื้นที่ชุมชน/ จังหวัด/ กลุ่มจังหวัดที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยพัฒนา 14
จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
14
จานวนหลักสูตรที่เปิดดาเนินการ
15
จานวนอาจารย์ประจา
16
จานวนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2558
17
สัดส่วนงบแผ่นดิน : เงินรายได้
19
สัดส่วนงานวิจัยเชิงพาณิชย์
19
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 20
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บทที่ 1
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์
ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การจัดทาแผนกลกลยุทธ์ของมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ น าผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ใ นปีที่ ผ่ านมา
นามาวิเคราะห์และปรับปรุง รวมถึงการทาทิศทางแผนยุทธศาสตร์ของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ บ ริ ก ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษา 15 ปี ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาราชภัฏ พ.ศ.2547 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย มาเป็นกรอบแนวคิดในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
กระบวนการ กรอบแนวคิ ด ในการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เริ่มจากการวิเคราะห์นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ของประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามสอดคล้ อ งและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง
แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กาหนดยุทธศาสตร์สู่การสร้างจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของ มหาวิทยาลัยออกเป็น
5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเรี ย นการสอนที่เน้นการยกระดับการผลิ ตครู และพัฒ นาศักยภาพมนุษ ย์ โ ดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้าน การวิจัย ซึ่งมุ่งพัฒนาการ
วิจั ย และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ ไขปั ญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบ ที่ส ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 3. การบริการวิชาการ โดยใช้การประสาน
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ สัมพันธ์และถ่ายทอด
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชน ในท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม 4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึก
ทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง วัฒนธรรม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ 5. ด้านอื่นๆ ที่มุ่งพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศการมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
กระบวนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2560–2579 นั้น เริ่มจากการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยในระยะที่ 1
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ที่ 2 โดยมีเป้าหมายของระยะนี้คือ การมุ่งสู่ การ
เป็นองค์การบริหารตนเองของมหาวิทยาลัย ขณะที่ใน ระยะที่ 3 คือ การเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ และระยะที่ 4 คือ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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1. ปัจจัยภายนอก
1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ด้านเศรษฐกิจ
1. ด้านเกษตรกรรม
การเกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นั้น เมื่อวิเคราะห์ในเรื่องสัดส่วนของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านเกษตรกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านเกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศ และ
สัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านเกษตรกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด
พบว่า เกษตรกรรมมีความสาคัญต่อกลุ่มจังหวัด และต่อประเทศน้อย ซึ่งมีสินค้าเกษตรกรรมหลักที่สาคัญ คือ
ข้าว โดยมีแหล่งผลผลิตหลักอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี และข้าวโพด โดยมีแหล่งผลผลิตหลัก
อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ส่วนกลุ่มพืชพลังงาน คือ อ้อย และมันสาปะหลังนั้นจังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งผลผลิตหลัก
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดนนทบุรีที่เป็นแหล่งกล้วยไม้ที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
โดยมีพื้นที่เพาะปลูกที่ 1,001–5,000 ไร่ สาหรับสินค้าปศุสัตว์ในภาพรวมนั้น จังหวัดสระบุรีมีผลิตผลรวมมาก
ที่สุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณารายสิ น ค้ า พบว่ า ไก่ เ ป็ น ผลผลิ ต หลั ก ที่ จัง หวัด สระบุ รี และพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
สุกรและโคนมที่จังหวัดสระบุรี โดยโคนมนั้นมีจานวนที่เลี้ยงมากกว่า 50,000 ตัว
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ด้านการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
วิเคราะห์ด้านการเกษตร
ปัญหาและความต้องการ
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา
1. เกษตรกรมีการใช้สารเคมี
ศักยภาพ :
จานวนมากส่งผลให้เกิดสารพิษ
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีพื้นที่ เพาะปลูกที่
ตกค้างและต้นทุนการผลิตสูง
เหมาะสม สภาพดินมีความพร้อมและอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่
2. ช่องทางการจาหน่ายสินค้า
การเพาะปลูก
เกษตรมีจานวนน้อย โดยเฉพาะ
2. เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญและชานาญในการประกอบ
อย่างยิ่งสินค้าเกษตรปลอดภัย
อาชีพเกษตร เนื่องจากอาชีพเกษตรเป็น อาชีพหลักที่สืบทอดกัน
3. แรงจูงใจในการผลิตสินค้า
มาอย่างต่อเนื่อง
เกษตรปลอดภัยมีน้อย เนื่องจาก
3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป็นศูนย์กลาง การจาหน่าย
ต้นทุนในการผลิตสูง แต่ราคา
สินค้าเกษตร มีแหล่งสาหรับจาหน่ายสินค้าจานวนมาก
จาหน่ายไม่แตกต่างจากผลผลิต
แนวทางการพัฒนา :
สินค้าเกษตรทั่วไป
1. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสาคัญในการปลูกพืช ปลอดสารพิษ
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่มทั้งใน
ด้านของการผลิตและการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมการจัดโชนนิ่งการปลูกพืชเพื่อให้สินค้าเกษตร
เหมาะสมกับความต้องการไม่มากเกินไปจนเกิดปัญหาผลผลิต
การเกษตรตกต่า
4. การสร้างตลาดจาหน่ายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดใน
การจัดจาหน่าย
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ด้านอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมของกลุ่ มจั งหวัดภาคกลางตอนบน 1 วิเคราะห์ในเรื่องสัดส่วนของมู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านอุตสาหกรรมทั้งหมด
ของ
ประเทศ และสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
ของกลุ่มจังหวัด พบว่า อุตสาหกรรมมีความสาคัญต่อกลุ่มจังหวัดและต่อประเทศมาก โดยเมื่อพิจารณา
ภาพรวมทางด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมนั้น พบว่า มีลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่
คล้ ายคลึ งกัน ซึ่งมีศูน ย์ กลางอยู่ ที่จั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยา โดยพบว่ามีการกระจุกตัว ของแรงงานใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน เมื่อศึกษาถึง
การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมจะพบว่ า จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี เ งิ น ลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุด รองลงมาคือจังหวัดสระบุรีมีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมก่อ สร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง
ภายในบ้าน
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
วิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรม
ปัญหาและความต้องการ
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา
1. เกิดปัญหาการปล่อยน้าทิ้งน้าเสียในพื้นที่
ศักยภาพ :
โรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภคกลางตอนบน 1 มีโรงงาน
2. ขาดการเฝ้าระวังและสร้างเครือข่ายการมี อุตสาหกรรมเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด
ส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
ยั่งยืน
3. การลุกล้าลาคลองสาขาและลาน้าสายหลัก แนวทางการพัฒนา :
1. มีการติดตั้งระบบเฝ้าระวังการปล่อยน้าทิ้งน้าเสีย
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
จากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ
2. สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโดยประชาชนในพื้นที่
3. ฟื้นฟูคลองสาขาที่ตื้นเขินและเสื่อมโทรม
ด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เมื่อวิเคราะห์ในเรื่องสัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดของประเทศ และสัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวของ
กลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนบน 1 กลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนบน 1 ถื อได้ ว่ าเป็ นกลุ่ มจั งหวั ดที่ มี จ านวน
นักท่องเที่ยวเดินทางไปอยู่ในระดับสูง คิดเป็นกว่า 8.4 ล้านครั้ง (คน) และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับ
ประเทศในระดับกลางที่ราว 1.1 แสนล้านบาทในปี 2550 โดยมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางหลัก
ในการดึ งดู ดนั กท่ องเที่ ยว โดยเฉพาะแหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวั ติ ศาสตร์ นอกจากแหล่ งท่ องเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ยังมีประเพณี
และเทศกาลซึ่ ง เป็ น ที่ ส นใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น งานเปิ ง สงกรานต์ งานลอยกระทงตามประที ป
การละเล่นชาวมอญ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ และการแข่งขันเรือยาว

8

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
วิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยว
ปัญหาและความต้องการ
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ศักยภาพ :
แข่งขันในด้านการท่องเที่ยวโดยมีทรัพยากร
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
ต้นทุนที่มีศักยภาพอยู่แล้ว
สาคัญและโดดเด่นเป็นจานวนมาก ทั้งโบราณสถาน
2. สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นใน
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เชิงธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ขาด ที่เป็นสถานที่ทางวิทยาศาสตร์
การพัฒนา บูรณาการเชื่อมโยงเส้นทางการ
2. เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก
ท่องเที่ยว
ใกล้กรุงเทพมหานครและเมืองสาคัญหลายแห่ง
3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่ง แนวทางการพัฒนา :
ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นให้มีความชัดเจน
1. พัฒนาแหล่งท่องเทียวที่มีอยู่ให้ความโดดเด่นมี
เข้าใจง่าย
อัตลักษณ์
2. การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกันในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด
3. มีการประชาสัมพันธ์รวมถึงส่งเสริมเส้นทาง
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
4. ผสมผสานการฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างจิตสานึก และ
สามารถให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ปัจจัยทางด้านสังคม
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสังคมจากดัชนีความก้าวหน้าของคน พบว่า สถานการณ์
ภาพรวมทางด้านสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นั้น จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยจัดอยู่ในระดับ
สูงสุด เป็นอันดับที่ 1 จากทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัดทั้งนี้โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยทางด้านสังคม ซึ่งประกอบ
ด้วย ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านชีวิต
ครอบครัวและชุมชน และปัจจัยด้านการคมนาคมและการสื่อสาร พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มี
ปัจจัยทางสังคมทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีความโดดเด่นมากในด้านการคมนาคมและการสื่อสาร สุขภาพ
และด้านการศึกษา ตามลาดับจากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2558 – 2573
จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “สังคมสูงวัย” (aged society) และในอีก 10 ปีข้างหน้า
จะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged society)
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ภาพที่ 2 แนวโน้มประชากรเด็ก ผู้สูงอายุ และดัชนีการสูงวัยใน ช่วง พ.ศ. 2558 -2573

ตารางที่ 4 จานวนประชากรผู้สูงอายุและดัชนีการสูงวัย พ.ศ. 2556 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

สถานการณ์ด้านความต้องการกาลังคนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
สถานการณ์ด้านความต้องการกาลังคนจังหวัดปทุมธานี ผลการส ารวจความต้องการ
แรงงานในปี 2557 (สานักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี , 2557) พบว่า สถานประกอบการ มีความต้องการ
แรงงาน รวมทั้งสิ้น 10,357 อัตรา เมื่อพิจารณาแยกตามระดับการศึกษา พบว่า สถานประกอบการมี
ความต้องการแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด จานวน 2,589 อัตรา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จ านวน 2,394 อั ต รา และ ระดั บ ปวส. จ านวน 1,599 อั ต รา ส่ ว นระดั บ
การศึกษาที่มีความต้องการแรงงานน้อยที่สุด คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาหรับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพก่อสร้าง จานวน 2,348
อัตรา โดยมีความต้องการแรงงานที่จบต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด อาชีพที่มีความต้องการแรงงาน
ในระดับรองลงมาเป็นอาชีพอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ จานวน 1,300 อัตรา โดยมีความต้องการแรงงานที่
จบ ระดับ ปวช. มากที่สุด เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานตามทักษะฝีมือ พบว่า สถานประกอบการมี
ความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือ มากที่สุด รองลงมาเป็นแรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานมีฝีมือในระดับน้อยที่สุด
รายละเอียดดังตาราง
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ตารางที่ 5 แสดง 10 อันดับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จาแนกตามทักษะฝีมือ ปี 2557

1. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร (Professional Level) คือแรงงานระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในสาขาต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทางานเป็นระยะเวลานาน สามารถวางแผนและจัดระบบ
การทางานให้กับผู้ร่วมงานได้
2. แรงงานฝี มื อ (Skilled Level) คื อ แรงงานที่ ใ ช้ ทั ก ษะฝี มื อ ในการท างาน สามารถ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ ในการทางานได้ เช่น ช่างซ่อมบารุงเครื่องจักร พนักงาน QC เป็นต้น
3. แรงงานกึ่ งฝี มื อ (Semi Skilled Level) คื อแรงงานที่ ต้ องท างานอยู่ ในสายการผลิ ต
ซึ่งต้องใช้ทักษะฝีมือระดับพื้นฐาน เช่น ควบคุมเครื่องจักร แรงงานในสายการผลิต คนขับรถ เป็นต้น
4. แรงงานไร้ ฝี มือ (Unskilled Level) คือแรงงานระดับล่ างซึ่งไม่จาเป็นต้องมีความรู้
ความช านาญและทักษะฝี มือ เพีย งทาตามคาชี้แนะหรือรูปแบบที่จัดไว้ได้เท่านั้น เช่น แรงงานขนของ
พนักงานทาความสะอาด เป็นต้น
สถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
การจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีการจัดการศึกษาในหลายรูปแบบ
ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย โดยมี ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 5 หน่ ว ยงาน คื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 6 หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

11

ตารางที่ 6 จานวนสถานศึกษาจาแนกรายสังกัดและจังหวัด
สังกัด
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี รวม
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
252
309 458 348 1,367
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
116
191 389 297 993
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
96
170 360 276
สานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
18
21
29
21
การศึกษาพิเศษ
1
การศึกษาสงเคราะห์
1
สานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
125
98
42
30 295
สามัญ
88
78
33
24
(English Program)
11
10
การศึกษาพิเศษ
2
1
การศึกษาสงเคราะห์
2
1
อิสลามควบคู่สามัญ
2
สอนศาสนาอิสลาม
8
2
3
อาชีวศึกษา
10
2
5
4
นานาชาติ
4
3
2
ศูนย์ กศน. อาเภอ
6
7
16
13
42
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
1
3
8
7
19
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4
10
3
1
18
โรงเรียนสาธิต
1
1
มหาวิทยาลัยของรัฐ
2
3
2
มหาวิทยาลัยเอกชน
2
6
1
นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
55
22
27
27 133
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
53
18
25
24
ท้องถิ่น
กระทรวงคมนาคม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชอง
1
มนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข(สถาบันพระบรมราชชนก)
2
2
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (วิทยาลัยพล
1
ศึกษา)
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(โรงเรียนพระ
3
2
1
ปริยัติธรรม)
รวม
307
331 485 375 1498
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ตารางที่ 7 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ระดับการศึกษา
จานวน นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี รวม
ก่อนประถมศึกษา
นักเรียน 28,298 26,957
22,037 17,343 94,410
ประชากร 37,396 39,700
27,696 22,671 127,463
ร้อยละ 75.67 67.90
79.57 76.50 74.07
ประถมศึกษา
นักเรียน 75,874 71,255
63,737 47,724 257,643
ประชากร 77,535 80,269
57,215 46,269 261,288
ร้อยละ 97.86 88.77
111.40 103.14 98.60
มัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียน 34,853 346,31
27,923 21,795 118,057
ประชากร 39,942 39,293
27,781 23,178 130,194
ร้อยละ 87.26 88.14
100.51 94.03 90.68
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ นักเรียน 24,938 26,948
25,437 21,518 98,034
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประชากร 44,268 42,574
31,240 25,767 149,849
ร้อยละ 56.33 63.30
81.42 83.51 68.15
รวมทั้งสิ้น
นักเรียน 163,963 159.791
139,134 108,380 568,144
ประชากร 199,141 201,836
143.932 117,885 662,794
ร้อยละ 82.34 79.17
96.67 91.94 85.72
ที่มา : ทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาคการศึกษา (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1) พ.ศ. 2560-2569
สานักงานศึกษาธิการภาค 4 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. ปัจจัยภายใน
สถานที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20
ถนนพหลโยธิ น ต าบลคลองหนึ่ ง อ าเภอคลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี 13180 มี 1 วิ ท ยาเขต ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว
2.1. จุดมุ่งหมายที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะพัฒนาให้กับพื้นที่บริการ
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3. การส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
5. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และการบริการ
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
7. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
8. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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2.2. ความต้องการของพื้นที่ชุมชน/จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยพัฒนา
1. การสร้ างรายได้ จากการท่ องเที่ ยวและการบริ การ กลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนบน 1
ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
2. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1ประกอบด้วย
จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
3.การพัฒ นาเศรษฐกิจ ฐานรากและชุมชนเข้มแข็งในกลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
2.3. จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
1. ด้านการเรียนการสอน
1.1. การผลิตและพัฒนาครู
1.2. อุตสาหกรรมบริการและการจัดการท่องเที่ยว
1.3. เกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการวิจัย
2.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
2.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริการด้านสุขภาพและผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งกับชุมชน
3. ด้านการบริการวิชาการ
3.1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.2 ถ่ายทอดเผยแพร่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติสู่
ประชาชน
3.3 พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพในรูปแบบประชารัฐ โดยเน้นเกษตรกร และ
ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอ มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้
4. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทย 4 ภาค ประจาภาคกลาง เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้มรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาเผยแพร่เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
4.2 เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4.3 เป็ น ศูน ย์ กลางการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ท างวั ฒ นธรรมระหว่ างเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
5. ด้านอื่นๆ
5.1 การบริหารจัดการคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ
5.2 การสร้างเครือข่าย การจัดการศึกษาทั่วไปเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาทั่วไป
ที่ทาให้นักศึกษามีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
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2.4 จานวนหลักสูตรที่เปิดดาเนินการ
จ านวนหลั ก สู ต รต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 66 หลักสูตร แบ่งเป็น
1) ระดับปริญญาตรี 54 หลักสูตร
2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร
3) ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร
4) ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร
ตารางที่ 7 ภาพรวมหลักสูตรที่เปิดดาเนินการ
ระดับการศึกษา

กลุ่ม SSH

กลุ่ม ST

กลุ่ม HS

รวม

อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

33

16

5

54

ป.บัณฑิต

1

-

-

1

ปริญญาโท

4

2

-

6

ปริญญาเอก

4

1

-

5

42

19

5

66

รวม

ตารางที่ 8 หลักสูตรภาษาไทยที่เปิดดาเนินการ
ระดับการศึกษา

กลุ่ม SSH

กลุ่ม ST

กลุ่ม HS

รวม

อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

28

16

5

49

ป.บัณฑิต

1

-

-

1

ปริญญาโท

4

2

-

6

ปริญญาเอก

4

1

-

5

37

19

5

61

รวม
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ตารางที่ 9 หลักสูตรภาษาต่างประเทศที่เปิดดาเนินการ เช่น หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษาฯลฯ
ระดับการศึกษา

กลุ่ม SSH

กลุ่ม ST

กลุ่ม HS

รวม

อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

5

-

-

5

ป.บัณฑิต

-

-

-

-

ปริญญาโท

-

-

-

-

ปริญญาเอก

-

-

-

-

รวม

5

-

-

5

หมายเหตุ : คาจากัดความ กลุม่ SSH หมายถึง สาขาวิชาด้าน Social Science and Humanities
กลุ่ม ST หมายถึง สาขาวิชาด้าน Science and Technology
กลุ่ม HS หมายถึง สาขาวิชาด้าน Health Science

2.5.จานวนอาจารย์ประจา
ตารางที่ 10 จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะ

หน่วย: คน

จานวนอาจารย์ประจาจาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ.
- - - 41 4 1 - 14 12 3 - 55 16 4 - - - 7
4
- - 5 1 1 - 12 5 1 -

คณะครุศาสตร์
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยี
- - - 29 7 1 - 5 5 2 - 34 12 3
อุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
- - - 62 7 2 - 13 1 - - 75 8 2
และสังคมศาสตร์
ศูนย์ภาษา
- - - 9
- - 2 - - - 11 คณะวิทยาการ
- - 39 12 1 - 8 3
- 47 15 1
จัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
- - 59 11 1 - 15 9 2 - 74 20 3
และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม - - 15 - 10 1 - - 25 1 การจัดการ
งานวิชาศึกษาทั่วไป - 8 - 4 - - 12 ศูนย์สระแก้ว
- - 17 1
- - 8
- 25 1 รวม
- - 286 46 6 - 84 32 6 - 370 78 14
หมายเหตุ : อาจารย์ประจา หมายถึง อาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
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-

2.6.จานวนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2558
ตาราง 11 จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
หน่วย: คน

ระดับการศึกษา

กลุม่ SSH

กลุม่ ST

กลุม่ HS

รวม

-

-

-

-

ปริญญาตรี

6,580

1,517

639

8,736

ป.บัณฑิต

1

-

-

1

ปริญญาโท

303

21

-

324

-

-

-

-

185

8

-

193

6,982

1,538

639

9,254

อนุปริญญา/ปวส.

ป.บัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาเอก
รวม

2.6.1 นักศึกษาไทย
ตารางที่ 12 จานวนนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วย: คน
ระดับการศึกษา
กลุม่ SSH
กลุม่ ST กลุม่ HS
รวม
อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

6,499

1,509

639

8,647

ป.บัณฑิต

1

-

-

1

ปริญญาโท

299

21

-

320

-

-

-

-

183

8

-

191

6,982

1,538

639

9,159

ป.บัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาเอก
รวม
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ตารางที่ 13 จานวนนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
หน่วย: คน
ระดับการศึกษา
กลุม่ SSH
กลุม่ ST
กลุม่ HS
รวม
อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

60

8

-

68

ป.บัณฑิต

-

-

-

-

ปริญญาโท

-

-

-

-

ป.บัณฑิตชั้นสูง

-

-

-

-

ปริญญาเอก

-

-

-

-

60

8

-

68

รวม

2.6.2 นักศึกษาต่างชาติ
ตารางที่ 14 นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วย: คน
ระดับการศึกษา

กลุม่ SSH

กลุม่ ST

กลุม่ HS

รวม

อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

21

-

-

21

ป.บัณฑิต

-

-

-

-

ปริญญาโท

4

-

-

4

ป.บัณฑิตชั้นสูง

-

-

-

-

ปริญญาเอก

2

-

-

2

รวม

27

-

-

27
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2.7 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้
ตารางที่ 15 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้
ประเภทงบประมาณ
พันธกิจ

รวม (3)
(1)+(2)

หน่วย : บาท
ร้อยละ (4)
(1)x100/(3)

งบแผ่นดิน
(1)

เงินรายได้
(2)

1. การผลิตบัณฑิต

412,987,500

225,381,200

638,368,700

64.69

2. การวิจัย

21,090,900

6,868,800

27,959,700

75.43

3. การบริการวิชาการ

4,495,100

-

4,495,100

100.00

4. การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

995,000

-

995,000

100.00

5.อื่นๆ ระบุ……..

-

-

-

-

439,568,500

232,250,000

671,818,500

65.43

รวม

2.8 สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ : งานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม : อื่นๆ
ตารางที่ 16 สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ : งานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม : อื่นๆ
หน่วย : เรื่อง
ประเภทงานวิจัย
กลุม่ SSH กลุม่ ST กลุม่ HS รวม
1.ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์

7

4

1

12

2.ผลงานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม
(ผลงานวิจัยส่งประโยชน์ถึงผู้รับบริการแล้ว)

51

14

3

68

3.งานวิจัยพื้นฐาน (เน้นการตีพิมพ์เผยแพร่
ยังไม่เกิดผลในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ)

108

159

-

267

177

4

347

รวม
166
หมายเหตุ : งบประมาณที่ใช้ รวมงบแผ่นดินและเงินรายได้จากแหล่งต่างๆ
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2.9 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (S-Strengths)
บัณฑิตมีความพร้อมรับการพัฒนาและได้รับการยอมรับเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ความขยัน และความอดทน
มีความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชนและท้องถิ่น
การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณและการเงิน มีระบบ
ที่เอื้อต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
เริ่มมีระบบการพัฒนาอาจารย์ใหม่มืออาชีพ
การพัฒนานักศึกษาโดยผ่านวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนขยันและอดทน และ
มีความหลากลายในรูปแบบการจัดการศึกษา
ระบบส่งเสริมการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรม
ทักษะความสามารถของบุคลากรในบางด้านโดดเด่นเป็น
ที่ยอมรับ
มีผู้นาเป็นที่ได้รับการยอมรับ
บัณฑิตส่วนใหญ่มีคุณภาพตรงตามเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีศูนย์ครู มีสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรสาหรับพัฒนาครู
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ค่านิยมของผู้ปกครองที่มีต่อวิชาชีพครู
มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาตรีมีกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตครบถ้วน
ปรากฏในทรานสคริปกิจกรรม
มีวัฒนธรรมรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง สาหรับบุคลากร ที่เป็นทั้งอาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
มีระบบการนิเทศอาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่า
มีระบบการประเมินอาจารย์ที่ชัดเจน
มีระบบการรับนักศึกษาที่เหมาะสม
มีระบบการควบคุมการเบิกจาก 3 มิติ
การสนับสนุนระหว่างโครงการ (กรณีโครงการเร่งด่วนไม่ได้ตั้งไว้
ในแผนปฏิบัติการคณะมีการ Support งบประมารในการบริหาร
จัดการ)
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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
4

0.035
0.032

0.175
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

0.035

0.175

5
5
5
5
4

0.035
0.035
0.035
0.035
0.030

0.175
0.175
0.175
0.175
0.120

ที่

ปัจจัยภายใน

22
23
24
25

การใช้งบประมาณคุ้มค่า
อาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่เปิดสอน
มีอาจารย์กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตรงตามสาขา
อาจารย์และบุคลากรมีความสามัคคี มีความมุ่งมั่นในการทางาน
เป็นทีม มีความเสียสละ
รวมค่าคะแนน
จุดอ่อน (W-Weakness)
ระบบสนับสนุนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของส่วนกลางยังไม่
เอื้อต่อการพัฒนางานของหน่วยงานและคณะ
ระบบการให้บริการบางส่วนมีขั้นตอนมากและไม่เอื้อต่อการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
คุณวุฒิทักษะความรู้ ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยัง
ไม่ถึงเกณฑ์ที่พึงประสงค์
บุคลากรสายสนับสนุนบางส่วน ขาดทักษะ และ service mind
รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในระบบ ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงาน
งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรงบพัฒนาและ งบ
ลงทุนมีน้อย
ได้งบประมาณได้รับจัดสรรน้อยไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
รวมค่าคะแนน

1.
2.
3.
4.
5.
6
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Rate Weight Rate X Weight
(1)
(2)
(2) X (1)
4
0.030
0.120
4
0.030
0.120
3
0.025
0.075
3
0.025
0.075
3.400
1

0.032

0.032

2

0.036

0.072

1

0.032

0.032

1

0.032

0.032

1

0.032

0.032

2

0.036

0.072
0.272

ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6

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

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O-Opportunities)
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและนอกประเทศ
มีเครือข่าย MOU ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โอกาสในการยกระดับมาตรฐานหลักสูตร
มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นและ
สถานประกอบการ
มีโอกาสเลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการพัฒนา
มีโอกาสของจานวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเปิดประชาคมอาเซียน
มีโอกาสการมีเวที พื้นที่การเผยแพร่แสดงศักยภาพ และ
เรียนรู้ต่อประชาคมระดับนานาชาติและเรียนรู้
การพัฒนางานเพิ่มรายได้จากการดาเนินการ
การได้รับงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายจากรัฐบาล
ทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม
มีเครือข่ายในการพัฒนางานด้านวิชาการ และวิชาชีพครู
หลักสูตรเอกคู่มีโอกาสสอบบรรจุได้มากกว่า 2 ช่องทาง
ข้อกาหนดของคุรุสภาในการรับนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิตมีความเชื่อมั่นในการใช้บัณฑิต
มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
มีทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
ได้รับงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลระหว่างปีงบประมาณ
(กรณีเฉพาะกิจเร่งด่วน)
รวมค่าคะแนน
ภัยคุกคาม (T-Threats)
นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเมือง
ค่านิยมของสังคมต่อคุณภาพบัณฑิต
การถูกตรวจสอบกากับด้าน QA จาก สกอ./สมศ.
อย่างต่อเนื่องและซ้าซ้อน
การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการวิจัยและการเรียนการ
สอน ภาครัฐและเอกชนยังไม่เพียงพอ
มีการแข่งขันสูงทาให้สูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ
นักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลงและมีความรู้พื้นฐานต่ากว่า
เกณฑ์และมีค่านิยมในการเรียน
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4
4
4
4

0.050
0.050
0.050
0.050

0.200
0.200
0.200
0.200

4
4

0.045
0.045

0.180
0.180

4

0.045

0.180

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.050
0.050
0.050
0.050
0.045
0.045
0.045
0.040
0.045
0.045

0.200
0.200
0.200
0.200
0.180
0.180
0.180
0.160
0.180
0.180
3.200

2
2
2

0.025
0.020
0.020

0.050
0.040
0.040

2

0.015

0.050

2
2

0.015
0.015

0.030
0.030

ที่

ปัจจัยภายนอก

7
8
9
10

นโยบายระเบียบข้อบังคับของรัฐไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจบางด้านไม่เพียงพอ
คู่แข่งด้านหลักสูตรในลักษณะใกล้เคียงกัน
ค่านิยมของนักศึกษาที่ไปเลือกคู่แข่งมากกว่ารวมถึงผู้ใช้บัณฑิตก็
ไปเลือกคู่แข่งมากกว่า
11 ข้อกาหนดของคุรุสภา TQF
12 การได้รับจัดสรรงบประมาณแนวโน้มลดลง เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
รวมค่าคะแนน

Rate Weight Rate X Weight
(1)
(2)
(2) X (1)
2
0.015
0.030
2
0.015
0.030
3
0.015
0.045
3
0.015
0.045
2
2

0.015
0.015

0.030
0.030
0.450

2.10 สถานการณ์ผู้สมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพะบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
ปีการศึกษา 2559 มีผู้มาสมัครเรียนและชาระค่าสมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีจานวน 4,766 คน จาแนกเป็นรายจังหวัด
คณะ และสาขาวิชา ดังแสดงในตารางที่ 19 - 21
ตารางที่ 19 อันดับจังหวัดของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
ลาดับ
จังหวัด
จานวน
ร้อยละ
1 ปทุมธานี
801
16.80
2 พระนครศรีอยุธยา
455
9.54
3 สระบุรี
323
6.77
4 อ่างทอง
241
5.05
5 ปราจีนบุรี
240
5.03
6 สระแก้ว
208
4.36
7 นครนายก
149
3.12
8 สุพรรณบุรี
148
3.10
9 นครราชสีมา
148
3.10
10 กรุงเทพมหานคร
126
2.64
รวม 10 อันดับ
2,839
59.51
จังหวัดอื่นๆ
1,927
40.49
รวมทั้งสิ้น
4,766
100.00
หมายเหตุ จานวนผู้สมัครหมายถึง ผู้สมัครที่ชาระเงินค่าสมัคร
ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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บทที่ 2
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ปณิธาน
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน

อัตลักษณ์
24

“แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น”

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่ว มมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
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เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคม
พหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ผู้กากับดูแล
หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
2563
2564
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
1
เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
80
100
100
100
100
ต่อหลักสูตรที่จดั การเรียนการสอนในคณะ
1.2 จานวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่
1
1
1
1 ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
1.3 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มี
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปี
85
90
95
95
100
การศึกษา
1.4 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการ
5
5
5
5
5 ● ตณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
สอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น2 ระดับชาติ
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน
หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กาหนด
1.5 จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำที่ได้รับ
10
10
10
10
10 ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
กำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
ผลงำน ผลงำน ผลงำน ผลงำน ผลงำน
1.6 ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
B2
B2
B2
B2
B2 ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 สูงขึ้น
1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
ต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.8 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีทมี่ ีงำนทำหรือ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
80
80
80
80
80
ตัวชี้วัด

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการ
และ งานทะเบียน
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สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ศูนย์ภาษา
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
2560
2561
2562
2563
2564
1.9 จานวนแนวปฏิบัติทดี่ ีด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
1
1
1
1 ● คณะครุศาสตร์
ผลิตภาพ
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2.1 จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั ต่อปี4
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25 ● คณะครุศาสตร์
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผู้กากับดูแล
หน่วยงานจัดเก็บ
ตัวชี้วัด
ข้อมูลตัวชี้วัด
รองอธิการบดี สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

2.2 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทีส่ ร้าง
องค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

1
ผลงาน

1
ผลงาน

1
ผลงาน

1
ผลงาน

● คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

-

20
ผลงาน

20
ผลงาน

20
ผลงาน

20
ผลงาน

● คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

10
10
10
10
● คณะครุศาสตร์
บทความ บทความ บทความ บทความ

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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1
ผลงาน

2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scorpus (พิจารณา
ผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รบั การอ้างอิง ณ ปี
ปัจจุบัน )
2.5 จำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
นักศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรเผยแพร่
ระดับชำติ หรืออ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2.6 จานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ

-

-

3
ผลงาน

3
ผลงาน

3
ผลงาน

3
● คณะครุศาสตร์
ผลงาน

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

● คณะครุศาสตร์

ตัวชี้วัด
2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจยั ที่ทาวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค์

2560
ร้อยละ
50

เป้าหมาย
2561
2562
2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
50
50
50

2564
ร้อยละ
50

หน่วยงานรับผิดชอบ
● คณะครุศาสตร์

2.8 จานวนรางวัลที่อาจารย์ หรือบุคลากร หรือ
1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล ● คณะครุศาสตร์
นักศึกษาที่ได้รับจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
2.9 จำนวนชุดโครงกำรวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจำกควำม
ร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย

ผู้กากับดูแล
หน่วยงานจัดเก็บ
ตัวชี้วัด
ข้อมูลตัวชี้วัด
รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
-

-
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
3.1 จานวนพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจ
1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 1 พื้นที่ ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี สานักส่งเสริมการ
สัมพันธ์
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ
3.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชน
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี สานักส่งเสริมการ
นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือ
เรียนรู้และบริการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหา
วิชาการ
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการในระดับ ร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนิน

ตัวชี้วัด

2560

เป้าหมาย
2561
2562

2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด

โครงการในระดับ ร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนา และที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจน
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3.3 ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษามีโครงการจิตอาสา
ในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
3.4 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการกาหนดและผลักดัน
นโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผน
งานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุม
กว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
ในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดใน
การบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความ
รวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุน
จากการใช้ทรัพยากรเพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสยั ที่ดีใน
การใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ งานวิชาศึกษาทั่วไป
85
90
95
100
100 *(คณะครุศาสตร์)
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
*(คณะครุศาสตร์)

รองอธิการบดี งานวิชาศึกษาทั่วไป
รองอธิการบดี สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด

2560

เป้าหมาย
2561
2562

2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคล
ต้นแบบที่เป็นคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือและปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่าง
กว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับ
ในการปฏิบัตติ ามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 จำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง
1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน ● คณะครุศาสตร์

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด

รองอธิการบดี สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ
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3.6 มหำวิทยำลัยมีกำรเปิดกำรบรรยำยสำธำรณะ
(Public Lecture) เพื่อให้ประชำชนในชุมชนได้เข้ำมำ
ฟังแนวควำมคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ชีวิต นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รับกำรยกย่องจำก
หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดตี ่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหาร
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ● คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี สานักศิลปวัฒนธรรม
จัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
4.2 จำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ใน
ระดับชำติ หรือนำนำชำติ

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
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เป้าหมาย
2561
2562
-

2563
-

2564
-

-

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี สานักงานอธิการบดี

ร้อยละ
90
1:5

ร้อยละ
90
1:5

ร้อยละ
90
1:5

ร้อยละ
90
1:5

ร้อยละ
90
1:5

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี กองนโยบายและแผน

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี กองนโยบายและแผน

2560
-

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
-

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด
-

4.3 จานวนเครือข่ายพันธมิตรที่มคี วามร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและดาเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
4.4 จานวนเงินรายได้ทเี่ กิดจากการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ●คณะครุศาสตร์ อาจารย์ รองอธิการบดี สานักงานอธิการบดี
ปริญญาเอก
40
40.58
45
45
45
วุฒิปริญญาเอก 28 คน
จากอาจารย์ทั้งหมด 69
คน คิดเป็นร้อยละ 40.58
5.2 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทาง ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คณะครุศาสตร์ อาจารย์
รองอธิการบดี สานักงานอธิการบดี
วิชาการ
40
28.98
35
40
45
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
20 คน จากอาจารย์
ทั้งหมด 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.98
5.3 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
5.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.5 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด
5.6 สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้
ต่องบประมาณทั้งหมด

ตัวชี้วัด
5.7 สัดส่วนงบประมำณแผ่นดินต่องบประมำณรำยได้

2560
20:80

เป้าหมาย
2561
2562
2563
20:80 30:70 30:70

2564
30:70

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์
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5.8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) เพิ่มขึ้น
5.9 ร้อยละของผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัยภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. เพิม่ ขึ้น
5.10 ร้อยละของคะแนนการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณะ เพิ่มขึ้น
5.11 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยด้วย
Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบ
มหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ
3

ร้อยละ
3

ร้อยละ
3

ร้อยละ
3

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี สานักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ

-

ร้อยละ
3
-

ร้อยละ
3
-

ร้อยละ
3
-

คณะครุศาสตร์

-

ร้อยละ
3
-

รองอธิการบดี สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
-

5.12 ค่ำเฉลีย่ ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่
มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ

-

-

-

-

-

5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
(ระดับเอเชีย)
5.14 ร้อยละทรัพยากรทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ เช่น
หนังสือตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น ต่อปีเพิ่มขึ้น
5.15 จานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่

อันดับที่ อันดับที่
200
200
ร้อยละ ร้อยละ
5
5
1,900
คน

1,900
คน

-

ผู้กากับดูแล
หน่วยงานจัดเก็บ
ตัวชี้วัด
ข้อมูลตัวชี้วัด
รองอธิการบดี กองนโยบายและแผน

-

-

อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ ●คณะครุศาสตร์
195
190
185
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ สานักวิทยบริการและ
5
5
5
เทคโนโลยีสารสนเทศ
*(คณะครุศาสตร์)
1,900 1,900 1,900 ●คณะครุศาสตร์
คน
คน
คน

-

-

-

-

รองอธิการบดี สานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดี สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รองอธิการบดี สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ตัวชี้วัด
5.16 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของ
สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้
5.17 ร้อยละของนักเรียนที่มผี ลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป

2560
-

เป้าหมาย
2561
2562
-

-

2563
-

2564
-

-

-

-

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
-

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด
-

-

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
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หมายเหตุ
ตัวหนังสือตัวธรรมดา คือ ตัวชี้วัดของนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561
ตัวหนังสือตัวเอียง คือ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี
ตัวหนังสือตัวขีดเส้นใต้ คือ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564
1การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Leaning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้
นักศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือ
กระบวนการที่สามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต
2ระดับท้องถิ่น หมายถึง ผลงานที่ได้นาไปเผยแพร่ต่อชุมชน ท้องถิ่นและมีหลักฐานการใช้ประโยชน์รับรอง
3CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการกาหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของ
ประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอานวยการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพื่อให้ประชากรของทุกๆ
ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อ
ดาเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้
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Proficient User:
C1 (Mastery) : สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และ
การอ่านจากแหล่ งข้อมูลหลายๆ แหล่ง ได้สามารถนาเสนอความคิดเห็ น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่ องแคล่ว สามารถแนะนาพู ด คุย
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ
C2 EOP (Efficient Operational Proficiency): สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถ
พูดคุยภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติ โดยมีการติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชี พ ได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนในการสื่อสารได้
Independent User:
B2 (Vantage): สามารถเข้าใจความส าคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่ว นของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกชองภาษาได้
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับที่สาม ารถ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ทาให้คู่สนทนาเกิดความเครียด
B1 (Threshold): สามารถเข้าใจความสาคัญของภาษาอังกฤษในโครงสร้ างพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ทางาน
โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทางได้ สามารถสร้างประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สามารถเล่ าเรื่อง
เกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได้
Basic User:
A2 (Waystage) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้าการ
เดินทาง ฯลฯ
ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจาวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้
A1 (Breakthrough) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม
สามารถแนะนาตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถถามตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอ บด้วย
ภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนาพยายามช่วยพูดอย่างช้าๆ ชัดๆ
4 จานวนเงินสนับสนุนการวิจัย หมายถึง จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดิน , งบประมาณกองทุนวิจัย) จานวนเงินสนับสนุน
การวิจัยภายนอก จากการพัฒนาโจทย์การวิจัย จากความต้องการของชุมชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจัยจากความต้องการของสถานประกอบการ/เอกชน
จากการพัฒนาโจทย์การวิจัย จากความต้องของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิ ตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และยัง่ ยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.2 พั ฒ นาศู น ย์ เ รี ย นรู้ โ ครงการตามแนวพระราชด าริ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอ โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
3.4 พัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
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3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทางานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
5.2 ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ จั ด การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่
5.4 จั ดหาและพั ฒ นาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ สิ่ งอานวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

คณะครุศาสตร์
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เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
กลยุทธ์

38

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

โครงการ

ตัวชี้วัด

2562

2563

2564

กิจกรรม

2560

2561

1.2.1 โครงการ
1.2.1.1 ร้อยละ 90 ของ
ส่งเสริมการจัดการ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
เรียนรู้ เชิงผลิต
กิจกรรม
ภาพ
(Productive
learning)

ร้อยละ
90

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ กิจกรรมที่ 1 พี่เล่า
90
90
90
90 ประสบการณ์ฝึกสอนสู่น้อง

1.2.1.1 ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ
90

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ กิจกรรม 2 การสัมมนา
90
90
90
90 วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อพัฒนา

1.2.1.1 นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีคา่ เฉลีย่
ความพึงพอใจ มากกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ >
3.5

ผู้ดาเนินการ

อ.ฐาปนา จ้อยเจริญ ไตรมาสที่ 1
(สาขาชีววิทยาและ (ธันวาคม 2560)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

อ.ศรัณยา ฤกษ์ขา
(สาขาวิชาชีววิทยา
ศักยภาพการเรียนการสอน
และวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ทั่วไป)
ค่าเฉลี่ ค่าเฉลี่ ค่าเฉลี่ ค่าเฉลี่ กิจกรรม 3 การอบรมเชิง
อ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
ยความ ยความ ยความ ยความ ปฏิบัติการทางชีววิทยา
(สาขาชีววิทยาและ
พึง
พึง
พึง
พึง
ประกอบรายวิชาอนุกรมวิธาน วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
พอใจ
> 3.5

พอใจ
> 3.5

พอใจ
> 3.5

พอใจ
> 3.5

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ไตรมาสที่ 3
(เมษายน 2561)

ไตรมาสที่ 1
(ธันวาคม 60)

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิต
ภาพ
(Productive
learning)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
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กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

กิจกรรม 4 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการทางชีววิทยา
ประกอบรายวิชาเทคนิคทาง
ชีววิทยา (งบแผ่นดิน และ งบ
บ.กศ.)

อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
(สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป)

ไตรมาสที่ 3
(พฤษภาคม 2561)

อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
สาหรับจัดทาสื่อการเรียนการ (สาขาวิชาชีววิทยา
สอน (งบแผ่นดิน)
และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป)
กิจกรรม 6 การอบรมเชิง
อ.ศรัณยา ฤกษ์ขา
ปฏิบัติการทางชีววิทยา
(สาขาวิชาชีววิทยา
ประกอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น
ทั่วไป)

2560

2561

2562

2563

2564

1.2.1.1 ตัวอย่างดอง
ตัวอย่างสตัฟฟ์ และพันธุ์
ไม้อัดแห้งที่สามารถใช้
เป็นกรณีศึกษาอย่างน้อย
จานวน 20 ตัวอย่าง

จานวน
20
ตัวอย่าง

จานวน
20
ตัวอย่าง

จานวน
20
ตัวอย่าง

จานวน
20
ตัวอย่าง

จานวน
20
ตัวอย่าง

1.2.1.1 จานวนสื่อการ
สอนทางชีววิทยาอย่าง
น้อย 10 ชิ้น

10 ชิ้น

10 ชิ้น

10 ชิ้น

10 ชิ้น

10 ชิ้น กิจกรรมที่ 5 จัดหาวัสดุ

ไตรมาสที่ 3
(พฤษภาคม 2561)

1.2.1.1 นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีคา่ เฉลีย่
ความพึงพอใจ มากกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5

ความพึง
พอใจ
มากกว่า
3.5

ความ
พึง
พอใจ
มากกว่า
3.5

ความ
พึง
พอใจ
มากกว่า
3.5

ความ
พึง
พอใจ
มากกว่า
3.5

ความ
พึง
พอใจ
มากกว่า
3.5

ไตรมาสที่ 1
(ธันวาคม 60)

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด
1.2.1.1 รายวิชาที่เปิด
สอนในปีการ ศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา
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1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิต
ภาพ
(Productive
learning)

1.2.1.1 ร้อยละ 90 ของ
ทรัพยากรสามารถจัดหา
ได้ตามความต้องการตาม
รายวิชาที่จัดการเรียน
การสอน 2) ร้อยละ 90
ของนักศึกษาครุศาสตร
บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ต่อทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้

2560

2561

2562

2563

2564

ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
ประจักษ์ ประจักษ์ ประจักษ์ ประจักษ์
ประจักษ์ ต่อราย ต่อราย ต่อราย ต่อราย
ต่อราย
วิชาที่
วิชาที่
วิชาที่
วิชาที่
วิชาที่เปิด เปิดสอน เปิดสอน เปิดสอน เปิดสอน
ในปี
ในปี
ในปี
สอนในปี ในปี
การศึกษ การศึกษ การศึกษ การศึกษ
การศึกษา า ร้อยละ า ร้อยละ า ร้อยละ า ร้อยละ
ร้อยละ
90
90
90
90
90
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
90
90
90
90
90

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

กิจกรรม 7. การจัดการเรียนรู้ อาจารย์จติ ตรี จิต
เชิงผลิตภาพในรายวิชาเคมี- แจ้ง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่
21 ประจาปีการศึกษา 2561
(งบ บ.กศ.)

ไตรมาส 1-3
(ต.ค 60-มิ.ย.61)

กิจกรรม 8. การจัดหาวัสดุ
และพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์

ไตรมาส 1
(ธ.ค 60)

อาจารย์ตะวัน
ไชยวรรณ

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ
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1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิต
ภาพ
(Productive

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

2560

2561

2562

2563

2564

1.2.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสต์ทเี่ ข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ กิจกรรม 9. อบรมเชิง
90 ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

1.2.1.1 ร้อยละ 90 ของ
จัดหาวัสดุสื่อการเรียน
การสอน

ร้อยละ
90

1.2.1.1 ร้อยละ 90 ของ
นศ. และผูส้ นใจ ที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 ของความ
พึงพอใจในโครงการ

ร้อยละ
90

ผู้ดาเนินการ
อ.ณัฐวัตร สุดจินดา

ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษา สาหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (งบ
แผ่นดิน และ งบ บ.กศ.)
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ กิจกรรม 10. กิจกรรมจัดหา
อาจารย์วิลินดา
90
90
90
90 วัสดุสาหรับจัดทาสื่อการเรียน พงศ์ธราธิก
การสอน (งบแผ่นดิน)
ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ กิจกรรม 11. การจัดการ
90 เรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย เพื่อส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (งบ
บ.กศ.)

อาจารย์คันธรส
ภาผล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 2 (ธ.ค.
60 -ก.พ. 61)

ไตรมาส 4 เดือน
กรกฎาคม สิงหาคม 2561
ไตรมาส 1-4
ตุลาคม 2560 กันยายน 2561

เป้าหมาย
กลยุทธ์
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

โครงการ
learning)
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1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิต
ภาพ Productive
learning)
1.2.2 โครงการ
เตรียม ความ
พร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

2560

2561

2562

2563

2564

1.2.1.1 ร้อยละ 100
ของหลักสูตรที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
ต่อหลักสูตรที่จดั การ
เรียนการสอนในคณะ
1.2.1.1 ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2560

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ กิจกรรม 12. จัดอบรมเชิง
100 ปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้

1.2.1.1 ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่มีการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา

ร้อยละ
25

1.2.2.1 ร้อยละของ
หลักสูตร ที่จัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา

ร้อยละ
80

ผู้ดาเนินการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 3
(มิถุนายน 2561)

วิชาชีพครู "การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้"
ร้อยละ
25

อ.ดร.เมษา นวลศรี
(สาขาชีวิวทยาและ
เรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ กิจกรรม 14. ทวนสอบ
อาจารย์รตั วรรณ
25
25
25
25 มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
พูดเพราะ
นักศึกษา (งบ กศ.ปช.)
ร้อยละ
25

ร้อยละ
80

ร้อยละ
25

ร้อยละ
80

ร้อยละ
25

ร้อยละ
80

ร้อยละ กิจกรรม 13. ทวนสอบ
25 มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการ

ร้อยละ
80

กิจกรรม 1. การเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ก่อนเข้าศึกษา (บ.กศ.)

อาจารย์วิลินดา
พงศ์ธราธิก

ไตรมาส 4
(สิงหาคม 61)

ไตรมาส 4
(ก.ย.61)

ไตรมาส 4 เดือน
กรกฎาคม สิงหาคม 2561

เป้าหมาย
กลยุทธ์
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1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

โครงการ

1.2.2 โครงการ
เตรียม ความ
พร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา

ตัวชี้วัด

2560

2561

2562

2563

2564

1.2.2.1 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

1.2.2.1 1.จานวน
นักศึกษาทั้งหมด 60 คน
เข้าร่วมร้อยละ 80 2.
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการร้อยละ 80
1.2.2.1 1.จานวน
นักศึกษาทั้งหมด 15 คน
เข้าร่วมร้อยละ 80 2.
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการร้อยละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

1.2.2.1 1. จานวน
นักศึกษาทั้งหมด 54 คน
เข้าร่วมร้อยละ 80 2.
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม

กิจกรรม 2.พัฒนาทักษะการ อาจารย์ ดร. ศศิธร
จัดประสบการณ์สาหรับเด็ก จันทมฤก
ปฐมวัยผ่านการเรียนรูด้ ้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ (งบ กศ.ปช.)

กิจกรรม 3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สู่การเป็นครูมืออาชีพ จากรุ่น
พี่สู่รุ่นน้อง" (งบพัฒนาภาษา
งบแผ่นดิน รายจ่ายอื่น)
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ กิจกรรม 4 ค่ายส่งเสริม
80
80
80
80
ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็น
ครูมืออาชีพ (Intensive
English Camp for Math
Student Teachers) (งบ
พัฒนาภาษา งบแผ่นดิน
รายจ่ายอื่น)
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ กิจกรรม 5 กิจกรรม
80
80
80
80
เสริมสร้างความเข้าใจเนื้อหา
คณิตศาสตร์ในระดับ
มหาวิทยาลัยสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 4 เดือน
กรกฎาคม สิงหาคม 2561

อ.ปวีณัย บุญปก
ไตรมาส 1
และคณะ (สาขาวิชา พ.ย. 60
ภาษาอังกฤษ)

อ.ดร.ธนัชพร
บรรเทาใจ อ.พิมพ์
ลักษณ์ มูลโพธิ์ และ
ผศ.ดร.เปรมจิตต์
ขจรภัย ลาร์เซ่น

ไตรมาสที่ 1 ต.ค.60

อ.พิมพ์ลักษณ์ มูล
โพธิ์และคณะ
(สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ)

ตุลาคม 60พฤษภาคม 61

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

2562

2563

2564

โครงการ ร้อยละ 80
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1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ
1.2 พัฒนาสมรรถนะ 1.2.3 โครงการ
1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
การจัดการเรียนรู้
ส่งเสริม และ
ผู้เข้าร่วม โครง การที่
เชิงผลิตภาพ
สนับสนุน พัฒนา ได้รับการส่งเสริมและ
(Productive
นักศึกษาให้มี
สนับสนุน พัฒนา
learning) เพื่อ
ความพร้อมในการ นักศึกษาให้มีความพร้อม
พัฒนานักศึกษา
ทางานสู่ประชาคม ในการทางานสู่
ให้มีความพร้อม
อาเซียน+3 +I1
ประชาคมอาเซียน+3+I
ในการทางานสู่
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

คณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(งบค่าธรรมเนียมพิเศษ
งบ บ.กศ. งบดาเนินงาน)
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 1. เตรียมความพร้อม รองคณบดีฝ่าย
ก่อนการสอบบรรจุและอบรม วิชาการ
การติวสอบใบประกอบวิชาชีพ
ครู ปี 4 (รุ่น 57)

ไตรมาสที่ 2
(มกราคม กุมภาพันธ์ 2561)

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 2. ปฐมนิเทศ
นักศึกษาการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 (รุ่น 56)

ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม พฤศจิกายน
2560)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ประชาคม
อาเซียน+3+I

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 3. ปฐมนิเทศ
รองคณบดีฝ่าย
นักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ วิชาการ
ครู 2 (รุ่น 57)

ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม 2560)

1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 4. สัมมนากลางภาค
นักศึกษาการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 (รุ่น 56)

ไตรมาสที่ 1
(ธันวาคม 2560)

1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 5. สัมมนากลางภาค รองคณบดีฝ่าย
นักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ วิชาการ
ครู 2 (รุ่น57)

1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ
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1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 2
(มกราคม กุมภาพันธ์ 2560)

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2560

2561

2562

2563

2564

1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 6. ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 (รุ่น 56)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 2
(กุมภาพันธ์ มีนาคม 2561)

1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 7. ปัจฉิมนิเทศ
รองคณบดีฝ่าย
นักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ วิชาการ
ครู 2 (รุ่น 57)

ไตรมาสที่ 2
(มีนาคม 2561)

สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ
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1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2560

2561

2562

2563

2564

1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 8. ปฐมนิเทศ
รองคณบดีฝ่าย
นักศึกษาการฝึกปฏิบัติการ
วิชาการ
สอนในสถานศึกษา 1 (รุ่น 57)
(งบ บ.กศ.)

ไตรมาสที่ 3
(มิถุนายน 2561)

1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 9. ปฐมนิเทศ
รองคณบดีฝ่าย
นักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ วิชาการ
ครู 1 (รุ่น58) (งบ บ.กศ.)

ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม
2561)

ประชาคมอาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ
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1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2560

2561

2562

2563

2564

1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 10. สัมมนากลางภาค รองคณบดีฝ่าย
นักศึกษาการปฏิบัติการสอน วิชาการ
ในสถานศึกษา 1 (รุ่น 57) (งบ
บ.กศ.)

ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม สิงหาคม 2561)

1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 11. สัมมนากลางภาค รองคณบดีฝ่าย
นักศึกษาการปฏิบัติวิชาชีพครู วิชาการ
1 (รุ่น 58)

ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม
2561)

ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ
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1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

เป้าหมาย

49

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1.2 พัฒนาสมรรถนะ 1.2.3 โครงการ
การจัดการเรียนรู้
ส่งเสริม และ

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2560

2561

2562

2563

2564

1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 12. ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 (รุ่น 57)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 4
(กันยายน 2561)

1.2.3.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
ดาเนินการบรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 13. ปัจฉิมนิเทศ
รองคณบดีฝ่าย
นักศึกษาการปฏิบัติวิชาชีพครู วิชาการ
1 (รุ่น 58) (งบ บ.กศ.)

ไตรมาสที่ 4
(สิงหาคม กันยายน 2561)

1.2.3.1 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 600 คน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 14 กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ไตรมาสที่4
ส.ค. - ก.ย. 2561

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

เป้าหมาย
กลยุทธ์
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

โครงการ

ตัวชี้วัด

สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80

2560

2561

2562

2563

2564

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ประจาปีการศึกษา 2561

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 15 กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์
สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพ
ติด"

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาสที่
4 ก.ย. 2561

1.2.3.1 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 600 คน
กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 16 พัฒนาอัตลักษณ์
นักศึกษาครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาสที่
1 ต.ค. 2560

1.2.3.1 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 70 คน
กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 17 กิจกรรมพัฒนา
ระบบกลไกการให้คาปรึกษา
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาสที่ 3
มิ.ย. 61
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1.2.3.1 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 600 คน
กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80

เป้าหมาย
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2560

2561

2562

2563

2564

1.2.3.1 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 500 คน
กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 18 พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษา อาจารย์
บุคลากรคณะครุศาสตร์ (งบ
บ.กศ.)

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.- มิ.ย. 61

1.2.3.1 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 600 คน
กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 19 พัฒนาศิษย์เก่า
เล่าประสบการณ์ สานสายใย
รวมใจครุศาสตร์

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาส 2
มี.ค.61

1.2.3.1 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 500 คน
กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80
1.2.3.1 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 500 คน
กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 20 กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาภายในมหาวิทยาลัย "เจ้า
ฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 14

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาส 2
มี.ค.61

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 21 ผลิตและพัฒนา
ผู้นาด้วยประชาธิปไตย (งบ
บ.กศ.)

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาส 2
ม.ค.-ก.พ.61

เป้าหมาย
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

1.2.3.1 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 500 คน
กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80
1.2.3.1 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 500 คน
กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80
1.2.3.1 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 500 คน
กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80
1.2.3.1 1. จานวน นศ.
ทั้งหมด 100 คน เข้า
ร่วมร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 22 ตามรอยพ่ออยู่
อย่างพอพียง (งบ บ.กศ.)

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาสที่ 1
ธ.ค. 2560

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 23 ให้ความรู้
นักศึกษาด้านการประกัน
คุณภาพ

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาส 2
มี.ค.61

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 24 จัดซุ้มบัณฑิต

รองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ไตรมาสที่ 4
ส.ค. 61

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 25 ICT and Media อ.นิตย์ และคณะ
Literacy for English
Education Students

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.61)

เป้าหมาย
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2560

2561

2562

2563

2564

1.2.3.1 นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 26 ส่งเสริมและ
อ.พิมพ์ลักษณ์
สนับสนุนพัฒนานักศึกษาให้มี มูลโพธิ์ และคณะ
ความพร้อมในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน+3 ด้วยการ
เข้าร่วมและบริหารจัดการการ
ประชุมวิชาการด้านคณิต
ศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 61

1.2.3.1 นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 27 ส่งเสริมและ
อ.พิมพ์ลักษณ์
พัฒนานักศึกษาให้มีความ
มูลโพธิแ์ ละคณะ
พร้อมในการสอนสู่ประชาคม
อาเซียน กิจกรรมย่อยที่ 1
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และสังเกตการ
จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ กิจกรรมย่อยที่ 2
โครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อการสอนใน
ศตวรรษที่ 21

ไตรมาสที่ 2
มีนาคม 61

เป้าหมาย
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กลยุทธ์

โครงการ

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I1

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2560

2561

2562

2563

2564

1.2.3.1 ความพึงพอใจ
ของนศ.ต่อโครงการ
มากกว่า3.51

ความพึง
พอใจ
>3.51

ความ
พึง
พอใจ
>3.51

ความ
พึง
พอใจ
>3.51

ความ
พึง
พอใจ
>3.51

ความ
พึง
พอใจ
>3.51

กิจกรรม 28 เตรียมความ
พร้อมนักศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
(งบ บ.กศ.)

1.2.3.1 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
โครงการ ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 29 ค่ายพัฒนาทักษะ อ. ยุภาพร นอกเมือง ไตรมาส 2
ม.ค. - ก.พ. 61
การสอนภาษาจีนและกิจกรรม และคณะ
การเรียนรู้ภาษาจีนนอก
ห้องเรียน

1.2.3.1 โครงการบรรลุ ร้อยละ80 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ กิจกรรม 30 ศึกษาเยี่ยมชม
80
80
80
80
สาเร็จตามบ่งชี้เป้าหมาย
งานนิทรรศการทาง
ร้อยละ80
วิทยาศาสตร์/เข้าร่วมประชุม
นิทรรศการทางโครงงาน
วิทยาศาสตร์/หรือเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษานอก
สถานที่

อ.พรหมธิดา พงศ์
พรหม

ไตรมาส 2
(มกราคม)

อ.ประยูร บุญใช้และ ไตรมาส 1 -3
อ.วิภาวดี แขวงเมฆ พ.ย. 60 –
เม.ย..61

เป้าหมาย
กลยุทธ์
1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I

โครงการ
1.2.4 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบัติผา่ นการ
ทางานร่วมกับ
ชุมชน

ตัวชี้วัด
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1.2.4.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวน การเรียนรูจ้ าก
การปฏิบัตผิ ่านการ
ทางานร่วมกับชุมชนต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
1.2.4.1 ร้อยละของเรียน
และนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัตผิ ่านการ
ทางานร่วมกับชุมชนต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
1.2.4.1
1. จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80 3.
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 100 คน

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ
20

ร้อย
ละ
20

ร้อย
ละ
20

ร้อย
ละ
20

ร้อย
ละ
20

กิจกรรม 1 ภาษาอังกฤษ
อ.อรนุช สมประสิทธิ์ ไตรมาส 1
จากห้องเรียนสู่ชุมชน: ตลาด และคณะ
(ต.ค.-ธ.ค.60)
ริมน้าวัดศาลเจ้า จังหวัด
ปทุมธานี

ร้อยละ
20

ร้อย
ละ
20

ร้อย
ละ
20

ร้อย
ละ
20

ร้อย
ละ
20

กิจกรรม 2. พัฒนาศักยภาพ
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน

อ.ณัฐวัตร สุดจินดา

ไตรมาส 1
(ต.ค..-พ.ย. 60)

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 3 ค่ายพัฒนา
คณิตศาสตร์สู่อาเซียน

อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
และ ผศ.ดร.เปรมจิตต์
ขจรภัย ลาร์เซ่น

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. – ธ.ค.60

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ
20

ร้อยละ
20

ร้อยละ
20

1.2.4 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบัติผา่ นการ
ทางานร่วมกับ
ชุมชน

1.2.4.1 ร้อยละ20ของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการที่ทางานร่วมกับ
ชุมชน
1.2.4.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ20

ร้อยละ
20

ร้อยละ
20

ร้อยละ
20

ร้อยละ
20

1.3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ด้านภาษาสากล

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ด้านภาษาสากล

1.3.1.1-1.3.1.2
1. จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 52 คน เข้าร่วม
ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80

ร้อยละ
80
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1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I

กิจกรรม

ร้อยละ
20

ร้อยละ
20

ระยะเวลา
ดาเนินการ

กิจกรรม 4. Christmas for อ.กนกวรรณ ปานสุข ไตรมาสที่ 1 All
สารและอ.วิภาวดี
ธ..ค.60
แขวงเมฆ

กิจกรรม 5. ออกค่าย
วิทยาศาสตร์ในรายวิชา
ชีววิทยา 1 และ 2 นอก
สถานที่โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อฝึกประสบการณ์การ
เรียนการสอนวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์โดยร่วมกับครู
โรงเรียนต้นแบบสองภาษา
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ กิจกรรม 1 การเพื่อพัฒนา
80
80
80
80
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อยกระดับการผลิตครู
ภาษาอังกฤษก่อนการออกฝึก
ปฏิบัติการสอนด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ เพื่อยกระดับ
การผลิตครูภาษาอังกฤษก่อน
การออกฝึกปฏิบตั ิการสอน
ด้วยกระบวนการจัดการ
ร้อยละ
20

ผู้ดาเนินการ

อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
และอ.กนกวรรณ
ปานสุขสาร

ไตรมาส 1 – 3
พ.ย. 60–เม.ย.61

อ.ปวีณัย บุญปก และ ไตรมาส 2
คณะ (สาขาวิชา
ม.ค 61
ภาษาอังกฤษ)

เป้าหมาย
กลยุทธ์

1.3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ด้านภาษาสากล

โครงการ

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ด้านภาษาสากล

ตัวชี้วัด

2560
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1.3.1.2 จานวนนักศึกษา
ร้อยละ 90 ของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
คะแนนผลการสอบก่อน
และหลังการอบรม
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ
90

1.3.1.1-1.3.1.2
1. จานวนนักศึกษาทั้งหมด
54 คน เข้าร่วมร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

1.3.1.1-1.3.1.2
1. จานวนนักศึกษาทั้งหมด
21 คน เข้าร่วมร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

2561

2562

2563

2564

กิจกรรม

เรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (งบ
พัฒนาภาษา งบแผ่นดิน
รายจ่ายอื่นๆ)
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ กิจกรรม 2 การพัฒนาความรู้
90
90
90
90
และทักษะภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐานเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียนสาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (งบพัฒนาภาษา งบ
แผ่นดิน รายจ่ายอื่น)
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
80
80
80
80
ศักยภาพทางด้านภาษา
อังกฤษสู่การเป็นครูมืออาชีพ
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรม
80
80
80
80
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 3

ผู้ดาเนินการ

อ.อรัญญาและคณะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ไตรมาส 1-4

อ.ศัสยมน สังเว
ไตรมาสที่ 1-2
ผศ.ดร.เปรมจิตต์
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ขจรภัย ลาร์เซ่น และ
อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไตรมาสที่ 4 อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ กรกฎาคม 61
ผศ.ดร.เปรมจิตต์
ขจรภัย ลาร์เซ่น

เป้าหมาย
กลยุทธ์
1.3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ด้านภาษาสากล

โครงการ
1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ด้านภาษาสากล

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
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2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ ไตรมาส 2
กิจกรรมที่ 5 ฝึก
ประสบการณ์การสอนโดยใช้ อ.พิมพ์ลกั ษณ์ มูลโพธิ์ มกราคม ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสู่ครูมือ
กุมภาพันธ์ 61
อาชีพ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 6 สานสัมพันธ์เพื่อ อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.
พัฒนาทักษะทางด้านสังคม อ.พิมพ์ลกั ษณ์ มูลโพธิ์ - ก.ค. 61
และภาษาอังกฤษ (งบ
แผ่นดิน)

1.3.1.1 นักศึกษามีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 7 เรียนภาษาจีน
หลักสูตรระยะสั้น ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

1.3.1.1 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัด
โครงการร้อยละ 80
1.3.1.2 จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 8 พัฒนาทักษะ
ภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบวัด
ระดับความรูภ้ าษาจีน (HSK)

1.3.1.1 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80

1.3.1.2 จานวนนักศึกษา
เข้าร่วม 11 คน เข้าร่วม
ร้อยละ 80
1.3.1.1ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80
1.3.1.2 จานวนนักศึกษา
เข้าร่วมร้อยละ 80

1.3.1.4จานวนนักศึกษาที่มี
ผลคะแนนสอบ HSKระดับ

อ. สายนภา วงศ์วิศาล
อ. นพพล จันทร์
กระจ่างแจ้ง
อ.ยุภาพร นอกเมือง
อ. ยุภาพร นอกเมือง
และคณะ

ไตรมาส 2-3
ม.ค. มี.ค. และ
เม.ย. - พ.ค. 61
ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค. 60

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

4ร้อยละ 80

1.3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ด้านภาษาสากล

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ด้านภาษาสากล

1.3.1.2
1.จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 90
1.3.1.4 จานวนนักศึกษา
ที่สอบ HSK ระดับ 4
ผ่าน ร้อยละ 80
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1.3.1.1-1.3.1.2,1.3.1.14 ร้อยละ 80 ร้อยละ
80
1. จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80
3. นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจร้อยละ 80

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษา
>4.51

>4.51

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม 9 จัดสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน (HSK)
(ค่าธรรมเนียมพิเศษ งบ
ดาเนินงาน งบ บ.กศ.)

อ. สายนภา วงศ์วิศาล ไตรมาส 1-2
และคณะ
ต.ค. - ธ.ค.

กิจกรรม 10 เรียนปรับพื้น
ฐานความรู้ภาษาจีนสาหรับ
นักศึกษาใหม่

อ.นพพล จันทร์
ไตรมาส 4
กระจ่างแจ้ง และคณะ ก.ค - ก.ย. 61

และ ม.ค. - มี.ค.

ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ ไตรมาส 4
>4.51 >4.51 >4.51 >4.51 กิจกรรม 11 ค่ายเตรียม
พร้อมภาษาอังกฤษ ก่อนเปิด และอ.วิภาวดี แขวงเมฆ ก.ค. – ส.ค. 61
ภาคเรียน “English
Science camp”สาหรับ
นักศึกษาสาขา วิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

2562

2563

2564

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ภาษาอังกฤษ)
1.3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ
ด้านภาษาสากล

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ด้านภาษาสากล

>4.51

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษา
>4.51

>4.51

1.3.1.1 ค่าเฉลีย่ ความพึง
พอใจของนักศึกษา
>4.51
1.3.1.2 จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมการอบรมด้าน
ภาษา จานวน 23 คน

>4.51
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1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษา
>4.51

>4.51 >4.51 >4.51 >4.51 กิจกรรม 12 ศึกษาดูงานการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน
สองภาษาสยามสิงค์โปร์ของ
นักศึกษา ปี1 และ
มหาวิทยาลัยนานาชาติ
สแตมป์ฟอร์ดของปีนักศึกษา
ปี 4
>4.51 >4.51 >4.51 >4.51 กิจกรรม 13 พัฒนาฝึกทักษะ
การสอน สังเกตการณ์สอน
และการออกฝึกสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษา
อังกฤษในโรงเรียน
ต่างประเทศ (SEA-teacher)
>4.51 >4.51 >4.51 >4.51 กิจกรม 14 เตรียมความ
พร้อมก่อนการฝึกสอนจริงใน
ต่างประเทศ โดยศึกษาเรียนรู้
ทักษะการเตรียมตัวสู่การเป็น
ครูวิทยาศาสตร์ในระดับ
สากล(คอรส์ระยะสั้น) และ

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ ม.ค. 61-มี.ค.61
และอ.กนกวรรณ
ปานสุขสาร

ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ ไตรมาส 4
สค.-กย 61

อ.วิภาวดี แขวงเมฆ

ไตรมาส 3
พค.61 - มิย 61

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

2562

2563

2564

กิจกรรม

61

เรียนรู้ทักษะการสอน
วิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัตื
การวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยาและ
เคมี ในต่างประเทศ
1.3 ส่งเสริม
1.3.1 โครงการ
1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึง >4.51 >4.51 >4.51 >4.51 >4.51 กิจกรรม 15 ฝึกฝนและติว
สนับสนุนพัฒนา
พัฒนาทักษะ
พอใจของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษควบคู่กับเนื้อหา
สมรรถนะ ทักษะ
การเรียนรู้
>4.51
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
ด้านภาษาสากล
ด้านภาษาสากล
1.3.1.2 จานวนนักศึกษา
นอกเวลาเรียนให้กับ
ที่เข้าร่วมการอบรมด้าน
นักศึกษาทุกชั้นปี
ภาษา จานวน 40 คน
(ค่าธรรมเนียมพิเศษ งบ
ดาเนินงาน งบ บ.กศ.)
1
1
1
1
1.4 สร้างเครือข่าย 1.4.1 โครงการ
1.4.1.1 จานวนเครือข่าย
1
กิจกรรม 1.การสร้าง
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
ในรูปแบบประชารัฐ สร้างเครือข่ายใน ความร่วมมือ
เครือข่าย
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ ประชา ภายในประเทศ และมี
การจัดการเรียนการสอน
บัณฑิต
รัฐกับหน่วยงาน
การจัดกิจกรรมร่วมกัน (1
คณิตศาสตร์ ภายในประเทศ
ภายในประเทศ
เครือข่าย)
(งบ บ.กศ.)

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

อ.กนกวรรณ ปานสุข ไตรมาส 1 - ไตร
สาร
มาส 3
ต.ค 60 – พ.ค.61

อ.ดร.กาญจนา
เวชบรรพต

ไตรมาส 2
ม.ค. - มี.ค. 61

หมายเหตุ

1

ประชาคมอาเซียน+3+I หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่ม ประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และ I คือ
ประเทศอินเดีย
2
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การทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK สานักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบ
ออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด
การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 สาหรับผู้สอบที่เข้าใจคาศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คา
ระดับที่ 2 สาหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คา
ระดับที่ 3 สาหรับผู้สอบที่ สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทางานและท่องเที่ยวประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คาศัพท์มาแล้ว
อย่างน้อย 600 คา
ระดับที่ 4 สาหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คาศัพท์
มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คา
ระดับที่ 5 สาหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีน
ในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คาศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คา
ระดับที่ 6 สาหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็น ของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้
อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้ศัพท์ภาษาจีน 5,000 คาขึ้นไป
การสอบสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
ผู้สมัครสอบข้อเขียน ระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียน และสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เป้าหมาย
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2.2 สร้างผลงานวิจัย
ที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้าง
ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรม

2560

2561

2562

2563

2564

2.2.1.1 จานวนผลงาน
วิจัยหรืองานสร้าง
สรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีคณะ
ครุศาสตร์ 3 ผลงานที่
ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรืออ้างอิง
หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ หรือมี
ผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ และสังคม

3 ผลงาน

3 ผลงาน

3 ผลงาน

3 ผลงาน

3 ผลงาน

2.2.1.2 จานวน
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ จานวน 20
ผลงาน

20
ผลงาน

20
ผลงาน

20
ผลงาน

20
ผลงาน

20
กิจกรรม 2. ส่งเสริมงานวิจัยและ
ผลงาน งานสร้างสรร์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(งบ กศ.ปช.)

ผู้ดาเนินการ

กิจกรรม 1. การเผยแพร่
อาจารย์นิติกร
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อ่อนโยน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประจาปีการศึกษา 2560 (บ.ก
ศ.)

ทุกหลักสูตร 20
ผลงานประกอบด้วย
ปริญญาตรี 9
หลักสูตร 18 ผลงาน
และปริญญาโท
ปริญญาเอก 2
ผลงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 4
(ก.ย.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)

เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2.3 พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา

2.3.1 โครงการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

2.3.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง การ
เรียนรูโ้ ดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา

2560
ระดับ 4

2561

2562

2563

2564

กิจกรรม

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 กิจกรรม 1. การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอนและ
งานวิจัย (KM) คณะครุศาสตร์
(งบ บ.กศ.)
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หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน
2.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สสู่ าธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผู้ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผศ.ดร.กันต์ฤทัย ไตรมาส 4
คลังพหล
กรกฎาคม
2561

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

3.1.1.2 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5

ระดับ ระดับ
5
5

ระดับ
5

ระดับ
5

กิจกรรม
2564
ระดับ กิจกรรม 1. บริการ
5 วิชาการโรงเรียน
ตชด.

ระดับ กิจกรรม 2. งาน
5 วิชาการโรงเรียน
ตารวจตระเวน
ชายแดน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 2
(กุมภาพันธ์ - มีนาคม
2561)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม - สิงหาคม
2561)
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

3.1.1.2 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
3.1.1.2
1. จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 50 คน เข้าร่วม
ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ระดับ5

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5

กิจกรรม
2564
ระดับ กิจกรรม 3. การ
5 บริการวิชาการ
พัฒนาโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (งบบริการ
วิชาการ งบแผ่นดิน
รายจ่ายอื่น)

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 4 English อ.ดร.วราภรณ์ และ
ละ80 ละ 80 ละ 80 ละ 80 ละ 80 Camp for English คณะ
Education
Students

ระดับ ระดับ
5
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม
- ธันวาคม 2560)

ไตรมาส 1-2

ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ ไตรมาส 1
ระดับ กิจกรรม 5 บริการ
วิชาการพันธกิจสัมพันธ์ ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ ธ.ค. 60
5
เพื่อส่งเสริมการสอน
และการนาความรู้ของ
นักศึกษา(สาขาวิทยา
ศาสตร์หลักสูตรภาษา
อังกฤษ)ออกสู่ชุมชน

และอ.กนกวรรณ
ปานสุขสาร

พ.ย. -

เป้าหมาย
กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
3.1 สร้างเครือข่าย
3.1.2 โครงการพัฒนา 3.1.2.1 จานวนนักศึกษา
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 1. จิต
ชุมชนนักปฏิบัติจาก จิตอาสาให้กับ
ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ละ ละ 90 ละ 90 ละ 90 ละ 90 อาสา ครูภาษาจีน
ภายในและภายนอก นักศึกษาในการ
90
90
(ค่าธรรมเนียมพิเศษ
เพื่อร่วมกันศึกษา
ดาเนินการงานพันธกิจ
งบดาเนินงาน
แก้ไขปัญหาของชุมชน สัมพันธ์
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ 3.2.1 โครงการบริหาร 3.2.1.1 ระดับความสาเร็จ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ กิจกรรม 1. ครูวิทย์
โครงการตามแนว
ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
ของการน้อมนาปรัชญา
5
5
5
5
5 เพื่อพ่อ และ
พระราชดาริ
พระราชดาริและหลัก ของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
หลักปรัชญาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการ
ครั้งที่ 3
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
โครงการอนุรักษ์
ระดับ 5
พันธุกรรมพืชฯ และ
3.2.3 โครงการจัด
3.2.3.1 ร้อยละของการ
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 1. เฉลิม
เฉลิมพระเกียรติพระ นิทรรศการเฉลิมพระ ดาเนินงานโครงการที่
ละ ละ 80 ละ 80 ละ 80 ละ 80 พระเกียรติ
บรมวงศานุวงศ์
เกียรติ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
80
พระบาทสมเด็จพระ
โครงการ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
อ. นพพล จันทร์
กระจ่างแจ้ง
อ. วราพร อัศว
โสภณชัย
อ.ดร. ประพรรธน์
พละชีวะ

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ม.ค. - มี.ค. 61
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อาจารย์ตะวัน
ไตรมาส 1
ไชยวรรณ สาขาวิชา 60)
เคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

(ธ.ค

ไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม
2560)

กลยุทธ์

โครงการ

3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชดาริ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ และ
เฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ์

3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ

ตัวชี้วัด
3.2.3.1 ร้อยละของการ
ดาเนินงานโครงการที่
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ
3.2.3.3 ร้อยละของการ
ดาเนินงานโครงการที่
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ
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3.2.3.4 ร้อยละของการ
ดาเนินงานโครงการที่
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 2.
ละ ละ 80 ละ 80 ละ 80 ละ 80 นิทรรศการวันเจ้า
80
ฟ้า
ร้อย
ละ
80

ร้อย
ละ
80

ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
กิจกรรม 3.
ละ 80 ละ 80 ละ 80 ละ 80 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว
(รัชกาลที่ 10)
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
กิจกรรม 4.
ละ 80 ละ 80 ละ 80 ละ 80 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติ ิ์
(งบ บ.กศ.)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 2
(กุมภาพันธ์ 2561)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม 2561)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไตรมาสที่ 4
(สิงหาคม 2561)

หมายเหตุ :
1

พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ คือ 1.ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนใน จังหวัดสระแก้ว
2
เป้าหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนตาบลคลองห้า 2.ชุมชนตาบลสวนพริกไทย
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
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ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มคี วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน
3.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกาหนด และผลักดันนโยบายสู่
การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสยั ที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทีเ่ ป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนาเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดตี ่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
2560
4.1 บริหารจัดการ
งานส่งเสริมศาสนา
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสริม
ศาสนา ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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4.1.1.1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800
คน กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80
4.1.1.1 จานวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม 80 คน
กิจกรรมบรรลุความ
สาเร็จตามตัวบ่งชี้ร้อย
ละ 80
4.1.1.1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800
คน กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80
4.1.1.1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800
คน กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 1 วันไหว้ครู
ละ 80 ละ 80 ละ 80 ปีการศึกษา 2560

รองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ

ไตรมาส 4
ก.ย. 61

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 2 การแสดง
ละ 80 ละ 80 ละ 80 มุทิตาจิตแด่อาจารย์
เกษียณอายุราชการ

รองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ

ไตรมาส 4 ก.ย.
61

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 3 กิจกรรมสืบ รองกิจการ
ละ 80 ละ 80 ละ 80 สานวัฒนธรรมประเพณี นักศึกษาและ
"ลอยกระทง"
กิจการพิเศษ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 60

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 4 กิจกรรม
ละ 80 ละ 80 ละ 80 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
"วันกตัญญูครูในดวงใจ"

ไตรมาส 2
ม.ค.61

รองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

4.1 บริหารจัดการ
งานส่งเสริมศาสนา
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสริม
ศาสนา ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

4.1.1.1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800
คน กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80
4.1.1.1 จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800
คน กิจกรรมบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80
4.1.1.1 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย

71

4.1.1.1ระดับของ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
4.1.1.1 ระดับความ
สาเร็จของการดาเนิน
งานบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลป
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย
2561 2562

2560
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

2563

2564

กิจกรรม

รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 5 กิจกรรมครุ
ละ 80 ละ 80 ละ 80 ศาสตร์รวมใจ สืบทอด
ประเพณีไทย รดน้าขอ
พรผู้ใหญ่ สานใย
สัมพันธ์ครั้งที่ 6
ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 6 กิจกรรมสืบ
ละ 80 ละ 80 ละ 80 สาน วัฒนธรรมท้องถิ่น
ไทย สู่อาเซียน ครั้งที่ 5

รองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ

ร้อยละ
80

ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 7 สร้าง
ละ 80 ละ 80 ละ 80 จิตสานึกนาฏศิลป์ จิต
อาสาสู่ท้องถิ่น

ระดับ 5

ร้อยละ
80

ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 8 การแสดง
ละ 80 ละ 80 ละ 80 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

ไตรมาส 2
มกราคม กุมภาพันธ์
2561
อ.ชยพล ใจสูงเนิน ไตรมาส 3
(เม.ย.61)

ระดับ 5

ร้อยละ
80

ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 9 Chinese
ละ 80 ละ 80 ละ 80 New Year

รองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ
หัวหน้างาน
ศิลปวัฒนธรรม
อ.นันทิยา รักตป
ระจิต

อ. นพพล จันทร์
กระจ่างแจ้ง และ
คณะ

ไตรมาส 3
เม.ย.61

ไตรมาส 2
ก.พ.61

ไตรมาส 2
ก.พ. 61

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน
1
แหล่งเรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2 แหล่ง ได้แก่ 1. เรือนไทย 2.ลานวัฒนธรรม ลานติ้ว
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4.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กจิ กรรมหรือบริหารด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนิน 3-4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6-7 ข้อ

เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่
มีความสามารถ
ให้เข้าทางานใน
มหาวิทยาลัย
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่องทันต่อ
ความเปลีย่ นแปลง

5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
บุคคลสู่
ความเป็นเลิศ

73
5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึก
อบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ

เป็นมหาวิทยาลัยที่รับ
ผิดชอบต่อสังคมและได้
มาตรฐานสากล

5.2.2 โครงการ
เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม มีการ
เบิกจ่ายให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส
ถูกต้องตามระเบียบ

5.1.1.1 ระดับ
ระดับ 5 ระดับ
ความสาเร็จของการ
5
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ กิจกรรม 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติ
5 การพัฒนาบุคลากร คณะ
ครุศาสตร์

5.1.1.1 ระดับ
ระดับ 5 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ความสาเร็จของการ
5
5
5
5
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ
5.2.2.1 ร้อยละ
ร้อยละ ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
ของการเบิกจ่าย
90 ละ 90 ละ 90 ละ 90 ละ 90
งบประมาณตาม
แผนที่กาหนด

กิจกรรม 2. ค่าตอบแทน
ล่วงเวลาเสาร์อาทิตย์
เจ้าหน้าที่สานักงาน และค่า
ดาเนินการเหมาจ่ายผู้บริหาร
คณะครุศาสตร์ (งบ กศ.ปช.)
กิจกรรม 1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2561 เพื่อ
จัดทาแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ2562 (งบ
กศ.ปช.)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางอารีย์ ทิพรส
และนางสมฤดี
คัชมาตย์

ไตรมาส 3
กรกฏาคม 2561

นางอารีย์ ทิพรส
และนางสาวสุดชีวา
พูลเกษม

ตลอด
ปีงบประมาณ

นางอารีย์ ทิพรส
และนางสมฤดี
คัชมาตย์

ไตรมาส 3
กรกฎาคม 2561

กลยุทธ์

โครงการ

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึก
อบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ

5.2.2 โครงการ
เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม มีการ
เบิกจ่ายให้เป็นไป
เป็นมหาวิทยาลัยที่รับ ด้วยความโปร่งใส
ผิดชอบต่อสังคมและ ถูกต้องตาม
ได้มาตรฐานสากล
ระเบียบ

ตัวชี้วัด
5.2.2.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนที่กาหนด
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5.2.4 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ

5.2.2.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนที่กาหนด
5.2.4.1 ร้อยละของ
ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
คณะภายในตาม
เกณฑ์ สกอ.เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

กิจกรรม

2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 2. การบริหาร
90 ละ 90 ละ 90 ละ 90 ละ 90 สานักงาน (วัสดุสานักงาน
วัสดุการศึกษา ครุภณ
ั ฑ์
สาธารณูปโภค วัสดุเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอย
ปรับปรุง ซ่อมบารุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ และอื่นๆ
ค่าตอบแทนการเดินทางมา
สอนและค่าตอบแทนอื่นๆ
และจัดสวัสดิการ คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา เช่น
กาแฟ
น้าดื่ม
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
ร้อยละ ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย กิจกรรม 3. การบริหารความ
90 ละ 90 ละ 90 ละ 90 ละ 90 เสี่ยงคณะครุศาสตร์
ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

กิจกรรม 1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2560

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางอารีย์ ทิพรส
และนางสมฤดี
คัชมาตย์

ตลอด
ปีงบประมาณ

นางสมฤดี คัชมาตย์

ตลอด
ปีงบประมาณ

นางอารีย์ ทิพรส ,
นางสมฤดี คัชมาตย์
และน.ส.สุดชีวา
พูลเกษม

ไตรมาส 4
สิงหาคม 2561

กลยุทธ์

โครงการ

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึก
อบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ

5.2.4 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ

เป็นมหาวิทยาลัยที่รับ
ผิดชอบต่อสังคมและ
ได้มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

75

2561

2562

2563

2564

5.2.4.1 ร้อยละของ
ร้อย
ผลการประเมินการ
ละ 3
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร
5.2.4.1 จานวน
ร้อยละ ร้อย
อาจารย์ประจา
100
ละ
หลักสูตรที่เข้าร่วม
100
ร้อยละ 100

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

กิจกรรม 2. การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรสาขา
การศึกษาปฐมวัย

สาขาปฐมวัย

ไตรมาส 4
เดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2561

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

อ.ดร.เมษา นวลศรี
(สาขาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ไตรมาส 4
(สิงหาคม 61)

5.2.4.1 ร้อยละของ
ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ สกอ. เพิ่มขึ้น
5.2.4.1 ผลประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์
สกอ.

กิจกรรม 3 ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2560
(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กิจกรรม 4. การประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ตะวัน
ไชยวรรณ

ไตรมาส 4
(ส.ค..61)

กิจกรรม5 การประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ไตรมาส 3 - ไตร
มาส 4
มิ.ย. - ส.ค. 61

2560
ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึก
อบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ

5.2.4 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ

5.2.4.1 ร้อยละของ
ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์
สกอ. เพิ่มขึ้น

เป็นมหาวิทยาลัยที่รับ
ผิดชอบต่อสังคมและ
ได้มาตรฐานสากล

เป้าหมาย

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

76

2560
ร้อย
ละ 3

2561

2562

2563

2564

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

กิจกรรม 6 .บริหารจัดการ
มาตรฐานการศึกษา การ
ประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสุตร หลักสุตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.กันต์ฤทัย
คลังพหล

ไตรมาส 4
ก.ค.-ส.ค. 61

5.2.4.1 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษา
อังกฤษ) ได้รับการ
ตรวจประกัน
คุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรได้
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง
หลักสูตร3.01 ขึ้นไป

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

กิจกรรม 7 การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

อ.พิมพ์ลักษณ์
มูลโพธิ์และคณะ

ไตรมาสที่ 4
กรกฎาคม 61

5.2.4.1 ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ.

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

กิจกรรม 8. พัฒนาคุณภาพ
อ.มณฑา วิรยิ างกูร
มาตรฐานการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพ สาขา
ภาษาไทย

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ส.ค.2561)

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึก
อบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ

5.2.4 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ

5.2.4.1 ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ.
5.2.4.1 ร้อยละของ
ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัยภายใน
ตามเกณฑ์ที่ สกอ
เพิ่มขึ้น

5.2.6 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ
โดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

เป็นมหาวิทยาลัยที่รับ
ผิดชอบต่อสังคมและ
ได้มาตรฐานสากล

เป้าหมาย

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

77

2560
ร้อย
ละ 3

2561

2562

2563

2564

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

กิจกรรม 9 การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

ร้อย
ละ 3

5.2.6.1 ร้อยละของ ร้อยละ
การเบิกจ่าย
100
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ ส.ค–ก.ย..61
กิจกรรม 10 การประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร และคณะ
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
(งบ
แผ่นดิน งบดาเนินงาน และ
งบ กศ.ปช.)
นางอารีย์ ทิพรส ,
กิจกรรม 1. ประชุม
ตลอด
นางสมฤดี
คั
ช
มาตย์
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ
และน.ส.สุ
ด
ชี
ว
า
หน่วยงานของคณะครุศาสตร์

อ. ยุภาพร นอก
เมือง และคณะ

พูลเกษม

ไตรมาส 4
ส.ค. 61

เป้าหมาย

กิจกรรม

78

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.3 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ที่มีสุนทรียะการ
อนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่

5.3.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และมหาวิทยาลัย
แห่งความพอเพียง

5.3.1.1 ผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียว (ระดับ
เอเชีย)

นางอารีย์ ทิพรส ,
นางสมฤดี คัชมาตย์
และน.ส.สุดชีวา
พูลเกษม

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.61).

5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่ง
อานวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น
Semi residential
University

5.4.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร
สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ

อ.อรนุช สมประสิทธิ์
5.4.1.1 ค่าเฉลีย่
>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 กิจกรรม 1 จัดหาทรัพยากร
ความพึงพอใจของ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
นักศึกษาและ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
อาจารย์ต่อสิ่งสนับ
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
สนุนการเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่ง
อานวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.61)

2560 2561 2562 2563 2564
อันดับ อันดับ อันดับ อันดับ อันดับ กิจกรรม 1. พัฒนา
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่ สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคาร
200 200 195 190 185 สถานที่คณะครุศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

กลยุทธ์

79

กลยุทธ์

โครงการ

5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่ง
อานวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น
Semi residential
University

5.4.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร
สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

2560 2561 2562 2563 2564
>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 กิจกรรม 2.การจัดซื้อสื่อและ
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์

5.4.1.1 ค่าเฉลีย่
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับ
สนุนการเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่ง
อานวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย
5.4.1.1 ผู้ใช้สื่อมี
>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 กิจกรรม 3 จัดซื้อสื่อและ
ความพึงพอใจต่อ
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ทรัพยากรที่จัดหาให้
เรียนรู้ (งบแผ่นดิน)
5.4.1.1 ค่าเฉลี่ย
> >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 กิจกรรม 4 จัดหาทรัพยากร
ความพึงพอใจของ
3.51
สนับสนุนการเรียนรูภ้ าษาและ
นักศึกษาและ
วัฒนธรรมไทย
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
5.4.1.1 ค่าเฉลี่ยความ
> >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 กิจกรรม 5. จัดหาสื่อ วัสดุการ
พึงพอใจของนักศึกษา
3.51
เรียนรูภ้ าษาจีน
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
อ.วัสส์พร จิโรจพันธุ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 2
ม.ค. - มี.ค. 61

อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไตรมาสที่ 1
และคณะ
(ธ.ค. 60)
อ.ดร.สุภัชฌาน์
ศรีเอี่ยม

ไตรมาส 1
(ธันวาคม 2560)

อ. วราพร อัศวโสภณ
ชัย และคณะ

ไตรมาส 1
(ธันวาคม 2560)
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่ง
อานวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น
Semi residential
University

5.4.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร
สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ

5.4.1.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
5.4.1.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

เป้าหมาย

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564
> >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 กิจกรรม 6 จัดหาทรัพยากร
อ. สายนภา
3.51
สนับสนุนการเรียนรูภ้ าษาและ วงศ์วิศาล และคณะ
วัฒนธรรมจีน (งบ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ งบ บ.กศ.
งบดาเนินงาน)
> >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 กิจกรรม 7 จัดซื้อทรัพยากร ผศ.สุทธิพร สุภาวิวัง
3.51
สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ (งบ
แผ่นดิน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 4
ก.ค. - ส.ค. 61

ไตรมาส 2
ม.ค.- มี..ค.61

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล
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5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบุคลากรมีระดับความผูกพัน ต่อองค์กรที่สูงขึ้น
5.2.4.2 ระดับความสาเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx)
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
5.2.5.1 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

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

3.1.1.1, 3.1.1.2 , 3.1.1.3
เชิงปริมาณ
1) จานวนโรงเรียน 3
โรงเรียน ครู จานวน 60 คน

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจต่อการสร้าง
ชุมชนทางวิชาชีพไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนา
ความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปดาเนินการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 75

2560
3 พื้นที่

เป้าหมาย
2561
2562
2563
3 พื้นที่ 3 พื้นที่ 3 พื้นที่

2564
3 พื้นที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 1. การ
สร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครู (งบสานัก
ส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ
งบแผ่นดิน
รายจ่ายอื่น)

หลักสูตร
คณิตศาสตร์
และหลักสูตร
คณิตศาสตร์
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
อ.ดร.กาญจนา
เวชบรรพตและ
อ.พิมพ์ลักษณ์
มูลโพธิ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.61)

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

3.1.1.1, 3.1.1.2 , 3.1.1.3
เชิงปริมาณ
1) จานวนโรงเรียน 2
โรงเรียน เด็กจานวน 60
คน ผู้ปกครองจานวน30 คน
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2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจต่อการสร้าง
ความรู้ภาษาอังกฤษไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนา
ความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้
จากการอบรมไปดานเนิกา
รสร้างชุมชนการเรียนรู้
และใช้ประโยชน์เพื่อการ
เตรียมพร้อมสู่สังคม AEC
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

เป้าหมาย
2561
2562
2563
2560
2 พืน้ ที่ 2 พื้นที่ 2 พื้นที่ 2 พื้นที่

2564
2 พื้นที่

กิจกรรม
กิจกรรม 2. การ
พัฒนาโรงเรียน
ชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างความรู้
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษอย่าง
ยั่งยืนเพื่อการ
ดารงชีวิตสูส่ ังคม
AEC (งบสานัก
ส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ งบ
แผ่นดิน รายจ่าย
อื่น)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผศ.ดร..สุธี
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.61)
พรรณหาญ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
คณะครุศาสตร์
และ
อ.อรวรรณ
สิทธิวิจารณ์
หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต
สาขาวิชาการ
จัดการการ
บริการและการ
โรงแรม
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน

3.1.1.1, 3.1.1.2 , 3.1.1.3
เชิงปริมาณ
1) นักเรียน ครู และ
บุคลากรของ โรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ จานวน
200 คน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
3.1.1.1, 3.1.1.2 , 3.1.1.3
เชิงปริมาณ
1) มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

2560
ร้อยละ
80

เป้าหมาย
2561
2562
2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80

2564
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 3
Healthy School
(งบสานักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ
งบแผ่นดิน
รายจ่ายอื่น)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หลักสูตรเคมี
ไตรมาส 1
(ต.ค.ธ.ค.60)
และ
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป และ
หลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัยอาจารย์
ตะวัน
ไชยวรรณ
อาจารย์ศรัณยา
ฤกษ์ขา อาจารย์
วิลินดา พงศ์
ธราธิก
กิจกรรม 4 ภาษา อ. ชยพล ใจสูงเนิน ไตรมาส 1
พาน้องเพลิน (งบ (สาขาวิชา
(ต.ค.ธ.ค.60)
ภาษาไทย)
สานักส่งเสริมการ
อ. อรัญญา มุด
เรียนรู้และบริการ และ (สาขาวิชา
วิชาการ งบ
ภาษาอังกฤษ)
แผ่นดิน รายจ่าย อ. ยุภาพร
นอกเมือง
อื่น)
(สาขาวิชา
ภาษาจีน)

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน

3) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการไม่น้อยกว่า
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมโครงกา
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

2560

เป้าหมาย
2561
2562
2563

2564

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
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หมายเหตุ :
1
พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ คือ 1.ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2. ชุมชนตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนตาบลท่าเกษม และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
2
เป้าหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนตาบลคลองห้า 2.ชุมชนตาบลสวนพริกไทย
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมทีบ่ ูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มคี วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
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3.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกาหนด และผลักดันนโยบายสู่
การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสยั ที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทีเ่ ป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนาเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

งบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวิต มีศกั ยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่การเรียนรูเ้ ชิง
ผลิตภาพ
(Productive
learning)

โครงการ

ตัวชี้วัด

1.1.3 พัฒนาปรับปรุง 1.1.3.1 จานวน
หลักสูตรนานาชาติ
นักศึกษาแรกเข้า 30
คน ในปีการศึกษา
2561
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรของ
นักศึกษา แรกเข้า

2560
1
หลัก
สูตร

เป้าหมาย
2561 2562
2563
1
1
1
หลัก
หลัก
หลัก
สูตร
สูตร
สูตร

กิจกรรม
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2564
1 กิจกรรม 1. ปรับปรุง
หลัก พัฒนาหลักสูตร
สูตร ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปี 2561
(งบสานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน)

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

หมายเหตุ :
1
พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ คือ 1.ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2. ชุมชนตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนตาบลท่าเกษม และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
2
เป้าหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนตาบลคลองห้า 2.ชุมชนตาบลสวนพริกไทย
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมทีบ่ ูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอด
ปีงบประมาณ
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ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มคี วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน
3.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกาหนด และผลักดันนโยบายสู่
การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสยั ที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนาเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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2560
ร้อยละ
100

เป้าหมาย
2561
2562
2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100

2564
ร้อยละ
100

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

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

5.2.6 จัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

กิจกรรม 1. การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสุตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (งบ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน)
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (งบ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน)

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
สาขาปฐมวัย

ไตรมาส 1-4
ตลอดปีการศึกษา
2561

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
อ.ศรัณยา
ฤกษ์ขา
(สาขาวิชา
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป)
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรม 3. การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตร

ไตรมาส 1-4
(ต.ค 60-ก.ย.61)

กลยุทธ์
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5.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
และได้มาตรฐานสากล

โครงการ

5.2.6 จัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

2560

ร้อยละ
100

เป้าหมาย
2561
2562
2563

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

2564

ร้อยละ
100

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

บัณฑิต สาขาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (งบ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน)
กิจกรรม 4 ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร เพื่อ
บริหารจัดการหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(งบสานักส่งเสริม

รศ.ดร.อรสา
จรูญธรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
สาขา
ภาษาอังกฤษ

ตลอดทั้งปี

กิจกรรม 5.ประชุม
รองคณบดี
คณะกรรมการสาขาวิชา ฝ่ายวิชาการ
คณิตศาสตร์ (งบสานัก อ.ดร.
ส่งเสริมวิชาการและงาน กาญจนา
ทะเบียน)
เวชบรรพต

ตลอดทั้งปี

วิชาการและงานทะเบียน)

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด
5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร
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5.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
และได้มาตรฐานสากล

5.2.6 จัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

2560
ร้อยละ
100

เป้าหมาย
2561
2562
2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100

2564
ร้อยละ
100

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

กิจกรรม
กิจกรรม 6. ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (งบสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน)
กิจกรรม 7. วางแผน
พัฒนาหลักสูตร (ประชุม
หลักสูตร) (งบสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน)

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.ธนัชพร
บรรเทาใจ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอดทั้งปี

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.สุ
ภัชฌาน์
ศรีเอี่ยม
กิจกรรม 8 ประชุม
รองคณบดี
คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต อ. สายนภา
สาขาวิชาภาษาจีน (งบ
วงศ์วิศาล
สานักส่งเสริมวิชาการและ และคณะ

ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรม 9 ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ต.ค 60–ก.ย.61

ตลอดภาค
การศึกษา

งานทะเบียน)

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
อ.กนกวรรณ
ปานสุขสาร

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

เป้าหมาย
2561
2562
2563

2564

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

(ภาษาอังกฤษ) (งบสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน)
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หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล
5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบุคลากรมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรทีส่ ูงขึ้น
5.2.4.2 ระดับความสาเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx)
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
5.2.5.1 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

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
การปฏิรปู การศึกษา
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching

3.3.1 โครงการพัฒนา
ครูประจาการแบบ
coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานีและสระแก้ว

3.3.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching
จานวนครูเครือข่ายได้รับ
การสารวจความต้องการ
รับการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพครู จานวน 300
โรงเรียน
3.3.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ

เป้าหมาย
กิจกรรม
2563
2564
2560 2561 2562
ระดับ ระดับ ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 กิจกรรม 1. สารวจ
4
4
ความต้องการรับ
การพัฒนาของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

กาพลศักดิ์ มณีงาม
ชญานิศ ศรีบุญสม

9 ต.ค. - 27
ธ.ค. 60

ระดับ ระดับ ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 กิจกรรม 2. วารสาร กาพลศักดิ์ มณีงาม มิ.ย. 61
4
4
ศูนย์ศึกษาการ
ชญานิศ ศรีบุญสม
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้าหมาย
2562
2563

2564

ระดับ
4

ระดับ
4

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

Coaching
1. ร้อยละของหน่วยงาน
หรือโรงเรียนในความ
รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับ
ข่าวสารจากวารสารศูนย์
ครูฯ (ร้อยละ 75)
2. ประเมินความพึงพอใจ
ของหน่วยงานที่ได้รับ
วารสาร และประโยชน์ของ
การนาไปใช้ (ร้อยละ 75)
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3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
การปฏิรปู การศึกษา
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching

3.3.1 โครงการพัฒนา
ครูประจาการแบบ
coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานีและสระแก้ว

3.3.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครู
ประจาการแบบ Coaching

1. ร้อยละของความพึง
พอใจ(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจ (ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของความนา
ความรู้ไปใช้ (ร้อยละ 75)

ระดับ ระดับ
4
4

ระดับ
4

กิจกรรม 3. ค่าย
จัดการเรียนรู้
สาหรับครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

กาพลศักดิ์ มณีงาม ครั้งที่ 1
ชญานิศ ศรีบุญสม มี.ค. 60
ครั้งที่ 2
พ.ค. 61
ครั้งที่ 3
มิ.ย. 61

กลยุทธ์

โครงการ

3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
การปฏิรปู การศึกษา
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching

3.3.1 โครงการพัฒนา
ครูประจาการแบบ
coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานีและสระแก้ว

ตัวชี้วัด

2560 2561
ระดับ ระดับ
4
4
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3.3.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching
1. ร้อยละของความพึง
พอใจในการเข้าร่วมการ
จัดการความรู้
(ร้อยละ 75)
2. การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในโครงการต่างๆ
3.3.1.1 ระดับความสาเร็จ ระดับ ระดับ
ของการสร้างเครือข่าย
4
4
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching
1. ร้อยละของความพึง
พอใจ(ร้อยละ 80)

เป้าหมาย
2562
2563
ระดับ
ระดับ
4
4

2564
ระดับ
4

ระดับ
4

ระดับ
4

ระดับ
4

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

กิจกรรม 4. การ
จัดการความรู้ (KM)
เพื่อพัฒนา
ความสามารถใน
กลุ่มสาระวิชาต่างๆ
สาหรับครูและ
บุคลากร

กาพลศักดิ์ มณีงาม มิ.ย.-61
ชญานิศ ศรีบุญสม

กิจกรรม 5. การ
พัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้
สาหรับครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

กาพลศักดิ์ มณีงาม ครั้งที่ 1 พ.ย.
ชญานิศ ศรีบุญสม 60
ครั้งที่ 2 ธ.ค. 60
ครั้งที่ 3 มี.ค.
61
ครั้งที่ 4 มิ.ย.
61

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้าหมาย
2562
2563

2564

ระดับ
4

ระดับ
4

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2. ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจ (ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของความนา
ความรู้ไปใช้ (ร้อยละ 75)
3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
การปฏิรปู การศึกษา
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching

3.3.1 โครงการพัฒนา
ครูประจาการแบบ
coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานีและสระแก้ว
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3.3.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching
1. ร้อยละของความพึง
พอใจ(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจ (ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของความนา
ความรู้ไปใช้ (ร้อยละ 75)

ระดับ ระดับ
4
4

ระดับ
4

กิจกรรม 6. การ
กาพลศักดิ์ มณีงาม ครั้งที่ 1 พ.ค.
พัฒนาศักยภาพใน ชญานิศ ศรีบุญสม 61
การจัดการเรียนรู้
บูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
หรือโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ ในกลุ่ม
สาระวิชาต่างๆ
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
การปฏิรปู การศึกษา
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจาการ
แบบ Coaching

3.3.1 โครงการพัฒนา
ครูประจาการแบบ
coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานีและสระแก้ว

3.3.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching
1. ร้อยละของความพึง
พอใจ(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจ (ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของความนา
ความรู้ไปใช้ (ร้อยละ 75)
3.3.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจาการแบบ
Coaching

2560 2561
ระดับ ระดับ
4
4

เป้าหมาย
2562
2563
ระดับ
ระดับ
4
4

2564
ระดับ
4

ระดับ ระดับ
4
4

ระดับ
4

ระดับ
4

ระดับ
4

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

กิจกรรม 7. การ
กาพลศักดิ์ มณีงาม
พัฒนาครูเพื่อเพิ่ม
ชญานิศ ศรีบุญสม
ศักยภาพนักเรียน
ด้วยการจัด
การศึกษาแบบ PLC

ครั้งที่ 1 ก.พ.
61
ครั้งที่ 2 พ.ค.
61

กิจกรรม 8. การ
กาพลศักดิ์ มณีงาม
บริหารจัดการศูนย์ ชญานิศ ศรีบุญสม
ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ครั้งที่ 1 พ.ย.
60
ครั้งที่ 2 ก.พ.
61
ครั้งที่ 3 เม.ย.
61

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

2560

2561

เป้าหมาย
2562
2563

2564

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

จานวนวัสดุ ครุภัณฑ์ใน
การบริหารงาน
มีอย่างเพียงพอ ร้อยละ
80
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หมายเหตุ :
1
พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ คือ 1.ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2. ชุมชนตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนตาบลท่าเกษม และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
2
เป้าหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนตาบลคลองห้า 2.ชุมชนตาบลสวนพริกไทย
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมทีบ่ ูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มคี วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน
3.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกาหนด และผลักดันนโยบายสู่
การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสยั ที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทีเ่ ป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตาม
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนาเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 3
การกากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
ในการขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 จาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไก
ในการขับเคลื่อน การดาเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสาคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่
คณะผู้ บ ริ ห ารทุกระดับ รวมทั้งบุ คลากรภายในให้ รับ ทราบ เข้าใจ มีการนาประเด็นยุ ทธศาสตร์ กลยุทธ์
การดาเนินงานที่กาหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สานัก ผ่านกระบวน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกาหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณให้ ส อดรับ กับ การขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบ ริ ห าร
งบประมาณ ให้เอื้ออานวยต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และจัดให้มีการกาหนดกรอบการประเมินผลระบุ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง
จัดประชุมติดตามผลการดาเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่ อ ท าให้ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของแผนกลยุ ท ธ์ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง สั ม ฤทธิ์ ผ ลของ
การด าเนิ น งานและเป็ น ไปตามหลั ก การของการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ารให้ มี ส มรรถนะสู ง
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็ นควรมีการกาหนดกรอบการประเมิน ผล
ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน ในแนวใหม่ ที่ มี ลั ก ษณะ
เป็ น การประเมิ น ผลแบบมุ่ ง ผลส าเร็ จ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ในการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลในรู ป แบบของ Balanced Scorecard โดยก าหนดจั ดให้ มี ก ารก าหนดประเด็ น ในการติ ดตาม
ประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ
มิตปิ ระสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อนายุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 – 2561 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย
จะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ
ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดัน ให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล
ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรนาเสนอสาระสาคัญของแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วน
ของสภามหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดาเนินงาน
เพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
1.2 การสร้ า งการรั บ รู้ แ ละบรรยากาศเชิ งผลั ก ดั น จากกลไกภายในอั น ได้ แ ก่ คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องมีการนาเสนอจัดการประชุมสัมมนา
เพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุ ทธศาสตร์ ในการดาเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็ นรอบ
รวมทั้งการจั ดให้ มีการประชุมติดตามผลการดาเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดาเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลั กสูตร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ
1.4 การกาหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ
โดยต้องนาเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
ไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้
ควรต้องจัดให้มีการนาเสนอ เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางที่ หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ
จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
2. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
2.1 การพั ฒ นาผู้ น าในการเปลี่ ย นแปลงให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งสื บ เนื่ อ งจากการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลั กดัน ให้ มี
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงาน
ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจาเป็นต้อง
ใช้เวลาและความต่อเนื่องในการดาเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล
ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นาการเปลี่ ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
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2.2 การร่ ว มมือกัน การทางานในรูปแบบเครือข่ายร่ว มรังสรรค์ สื บเนื่องจากกระบวนการนา
ยุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้ าง กระบวนการต่อเนื่อง
ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทาให้การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องยึดหลักการทางานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทาให้การดาเนินการ
ขับเคลื่อนการดาเนินการประสบผลสาเร็จ
2.3 การบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง านตามแนวทางการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ด้ ว ยการสื่ อ สารสร้ า ง
ความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทาให้หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ การดาเนินการที่ได้มีการกาหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทาง
การบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรร
งบประมาณตามยุ ท ธศาสตร์ การทบทวนจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ารรองรั บ การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์
การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน การวั ด และประเมิ น ผลส าเร็ จ ตามแนวทาง Balanced Scorecard และ
การจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น
2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560– 2564 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้อง
มีส่วนร่วมในการติดตามการดาเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติ งานใน
12 เดือน ของทุกปี และนาเสนอผลการปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ ให้คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะและนาผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราว
ต่อไป
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