แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คานา
แผนปฏิบัติการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้
จัดทาขึ้นโดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอกลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาหน่วยงานและ
ใช้เป็นคู่มือในการกากับการดาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของงานศูนย์ภาษา นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการฉบับนี้ยังใช้เป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาหน่วยงานของบุคลากรใน องค์กร ซึ่งภารกิจดังกล่าวนั้น ใช้เป็นแผนสาหรับการ
ปฏิบัติราชการในระยะ 1 ปี ซึ่งในการขับเคลื่อนงานศูนย์ภาษา ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วมของทุก
หน่วยงานร่วมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัติการฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
ขอขอบคุณทุกหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการนี้ อีกทั้งผู้ บริห าร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่ านที่ทาให้
แผนปฏิบัติการนี้สาเร็จเพื่อจะมุ่งสู่การ ดาเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ งานศูนย์ภาษาจะดาเนินการตามแผนด้วยความโปร่งใสตาม
หลักธรรมมาภิบาลให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 แผนปฏิบัติการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปรัชญา นโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
บทที่ 2 โครงการแผนปฏิบัติศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก
ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
บทที่ 3 นิยามศัพท์
นิยามศัพท์ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์
นิยามศัพท์ตัวชี้วัดของโครงการ
ภาคผนวก
สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม (กนผ. 01)
แบบสรุปงบประมาณจาแนกตามโครงการ กิจกรรม (กนผ. 02)
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บทที่ 1
แผนปฏิบัติการ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปรัชญา
"ศูนย์รวมความรู้พหุภาษา พัฒนาศักยภาพสู่ชุมชน"
The VRU Language Center is the multilingual hub that unlocks language performance to develop communities.

อัตลักษณ์
แหล่งทรัพยากรและบุคลากรด้านภาษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น

นโยบาย (Policies)
1. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักศึกษาในศตวรรษที่
21 ให้ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบCEFRสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
2. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น
2.2 ให้ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
3.นโยบายด้านงานวิจัย
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นาผลการวิจัยมาบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพชุมชน
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วิสัยทัศน์ (Vision)
"ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนใน
ศตวรรษที่ 21"
The VRU Language Center is a center for enhancing language skills and hosting standardized language tests for
community development in the 21st century.
พันธกิจ (Mission)
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ฯ ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพทางภาษา โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ให้ระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ให้การบริการทางวิชาการด้านภาษาต่าง ๆ แก่ชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านภาษาเพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้บริการและอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Learning)
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมมือหลากหลายรูปแบบกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อจัดการศึกษาพัฒนาบัณฑิตด้านภาษาต่างประเทศ และศักยภาพชุมชนในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) ให้ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. เพื่อบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน
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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย หน่วยงานดาเนินงาน
หน่วยงานรายงาน
ผู้กากับติดตาม
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.1.จานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อ
● ทุกคณะ
สานักส่งเสริมวิชาการ
รศ.ศศินันท์ เศษฐวัฒนบดี
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น
● วิทยาลัยนวัตกรรม
และงานทะเบียน
รองอธิการบดี
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น
15 หลักสูตร การจัดการ
1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
2 หลักสูตร ● มรภ.วไลยฯสระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนย์ภาษา
1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
● ทุกคณะ
งานศูนย์ภาษา
รศ.ศศินันท์ เศษฐวัฒนบดี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า
● วิทยาลัยนวัตกรรม
รองอธิการบดี
1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป
ร้อยละ 85
การจัดการ
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น
ร้อยละ 85 ● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● บัณฑิตวิยาลัย
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
- ไม่มี เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ไม่มี เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
- ไม่มี เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 35 ● ทุกคณะ
งานบริหารงานบุคคล
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
สานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดี
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5.2 ร้อยละของอาจารย์ทสี่ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่อ
ร้อยละ 15
อาจารย์ทั้งหมดทีส่ าเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
รับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 60

หน่วยงานดาเนินงาน
หน่วยงานรายงาน
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนย์ภาษา
● ทุกคณะ
งานบริหารงานบุคคล
● วิทยาลัยนวัตกรรม
สานักงานอธิการบดี
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนย์ภาษา
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● งานศูนย์ภาษา
ทุกหน่วยงาน

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ ตาแหน่งที่สูงขึ้นจาก ร้อยละ 3
ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเข้าเกณฑ์ การประเมิน
5.14 ค่าเฉลีย่ ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
มากกว่า 4.51 ทุกหน่วยงาน
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ผู้กากับติดตาม

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

งานบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอนุรักษ์
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พันธุกรรมพืชฯ
3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรูปการศึกษาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจาการแบบ
Coaching
3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และ
บุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
5.6 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับต่อการเป็น Semi residential University
5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต
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บทที่ 2
แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวิต มีศกั ยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กิจกรรม
ผู้ดาเนินการ
ผู้รายงาน
1.1. พัฒนา
1.1.1 โครงการ 1.1.1.1 ร้อยละ ร้อยละ  พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้น
●ทุกคณะ
สานักส่งเสริมวิชาการ
ปรับปรุง
พัฒนาหรือ
ของหลักสูตรที่
100 กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ●วิทยาลัยนวัตกรรม
และงานทะเบียน
หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร จัดการเรียนรู้ เชิง
(Productive learning) ทั้งหลักสูตร การจัดการ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ผลิตภาพ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและหลักสูตร ●บัณฑิตวิทยาลัย
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
●สานักส่งเสริมวิชาการ
นานาชาติ
เชิงผลิตภาพ
(Productive
 โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และงานทะเบียน
(Productive
learning)
●สานักส่งเสริมการ
บทเรียนและการจัดหาสื่อชุดการ
learning)
เรียนรู้และบริการ
เรียนรู้แบบผสมผสานด้วยตนเอง
 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนเพื่อ วิชาการ
ปวงชน ชุดการเรียนรู้หรือฝึกอบรม
ยกระดับสมรรถนะทักษะให้แก่
ประชาชน คณะทางานผู้ต้องการ
เปลี่ยนอาชีพ
 โครงการพัฒนาหลักสูตรและชุด
การเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาการ
ร่วมกันระหว่างคณะและหรือมีความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
หน่วยงานภายนอก
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กลยุทธ์

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงผลิต
ภาพ
(Productive
Learning)

โครงการ
1.1.2 โครงการ
บริหารจัดการ
งบประมาณการ
ดาเนินงาน
วิชาการ

ตัวชี้วัด
1.1.2.1.ร้อยละ
ของการเบิกใช้
งบประมาณการ
ดาเนินงาน
วิชาการ

เป้าหมาย
กิจกรรม
ผู้ดาเนินการ
ผู้รายงาน
ร้อยละ  ค่าตอบแทนการสอนในเวลาและนอกเวลา ●บัณฑิตวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการ
100  ค่านิเทศ
●สานักส่งเสริมวิชาการ และ
งาน
และงานทะเบียน
ทะเบียน
 ค่าตอบแทนการควบคุมและสอบ
●กองพัฒนานักศึกษา
วิทยานิพนธ์

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)

1.2.1.1 ร้อยละ ร้อยละ  เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา
ของรายวิชาที่เปิด 95
 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เช่น
สอนในปี
Authentic learning, Self-directed
การศึกษาที่มี
learning, Cooperative learning,
ผลงานเชิง
Crystallization learning, Project learning
ประจักษ์ต่อ
เป็นต้น
รายวิชาที่เปิดสอน
 กิจกรรมแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้
ในปีการศึกษา
เชิงผลิตภาพของหลักสูตร

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการหลักสูตร
 ทุนการศึกษา
●ทุกคณะ
●วิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการ
●มรภ.วไลยฯสระแก้ว
●งานวิชาศึกษาทั่วไป
●งานศูนย์ภาษา
●งานศูนย์วิทยาศาสตร์
●สานักส่งเสริมวิชาการ
 กิจกรรมประกวดโครงการการจัดการเรียนรู้เชิง และงานทะเบียน
ผลิตภาพเพื่อค้นหา Best Practice
●บัณฑิตวิทยาลัย
 การจัดหาวัสดุ และพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์
 สหกิจศึกษา
 สนับสนุนการเผยแพร่ที่เกิดจากการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ(Productive learning) ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
 สนับสนุนการสร้างผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษา เพื่อให้ได้รับการอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

กลยุทธ์
1.3 ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล

โครงการ
1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ภาษาสากล

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

1.4.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบ
ประชารัฐ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กิจกรรม
1.3.1.1.ร้อยละ
ร้อยละ  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ของนักศึกษา ทุก
80 ภาษาสากล
ชั้นปีที่เข้าร่วม
 จัดการทดสอบความสามารถ
กิจกรรมพัฒนา
CEFR
ทักษะด้านภาษา
 จัดการทดสอบมาตรฐานภาษาจีน
HSK
1.4.1.1 จานวน
14 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
เครือข่าย
เครือข่าย การจัดการเรียนการสอนของ
ความร่วมมือ
หลักสูตรและการแลกเปลี่ยน
ภายในประเทศที่มี
นักศึกษาภายในประเทศ
การดาเนินกิจกรรม
ร่วมกัน

ผู้ดาเนินการ
●ทุกคณะ
●วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
●มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
●งานศูนย์ภาษา
●บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้รายงาน
งานศูนย์ภาษา

●ทุกคณะ
●วิทยาลัยนวัตกรรม

สานักส่งเสริมวิชาการ
และ งานทะเบียน

การจัดการ
●มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
●งานวิชาศึกษาทั่วไป
●ศูนย์ภาษา
●บัณฑิตวิทยาลัย
1.4.2 โครงการ 1.4.2.1 จานวน
5
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน ● ทุกคณะ
งานวิเทศสัมพันธ์
สร้างเครือข่าย เครือข่ายความ เครือข่าย การจัดการเรียนการสอนของ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
ร่วมมือกับ
ร่วมมือกับ
หลักสูตร และการแลกเปลี่ยน
การจัดการ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
นักศึกษาในต่างประเทศ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
หน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐ
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
ภาครัฐ และ
และเอกชนใน
● ศูนย์ภาษา
เอกชนใน
ต่างประเทศทีม่ ี
● งานวิเทศสัมพันธ์
ต่างประเทศ
การดาเนิน
● บัณฑิตวิทยาลัย
กิจกรรมร่วมกัน
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กิจกรรม
2.1 จัดหา สนับสนุน 2.1.1 โครงการจัดหา 2.1.1.1จานวนเงิน
40  จัดหางบประมาณวิจัย
งบประมาณทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการสร้าง สนับสนุนการวิจัยต่อปี ล้านบาท จากแหล่งทุนภายในและ
ผลงานวิจัย
ภายนอก
 โครงการจัดหาทุนวิจัย
และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก
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ผู้ดาเนินการ
ผู้รายงาน
● ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
พัฒนา
การจัดการ
● งานศูนย์ภาษา
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ไม่มี)
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดตี ่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ไม่มี)
เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงาน
5.1 บริหารจัดการ
5.1.1 โครงการ
5.1.1.1 ระดับ
ระดับ ● จัดทาแผนอัตรากาลังและ
ทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล
ทรัพยากรมนุษย์ให้มี พัฒนาระบบ
ความสาเร็จของ
5
แผนพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดี
สมรรถนะที่เป็นเลิศ การจัดการ
การจัดการทรัพยากร
● ประเมินผลการดาเนินการ
พร้อมต่อการ
ทรัพยากร
บุคลากรสู่ความ
ตามแผน
เปลี่ยนแปลง และ
บุคคลสูค่ วาม
เป็นเลิศ
● บริหารเงินเดือน และ
พัฒนาสมรรถนะให้ เป็นเลิศ
ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง
อาจารย์ และบุคลากร
● บริหารกองทุนสวัสดิการ
ให้เกิดการเรียนรู้เชิง
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผลิตภาพ
● กิจกรรมสร้างสรรค์และ
(Productive
พัฒนาบุคลากร
Learning)
● สนับสนุนให้บุคลากรทา
ผลงานเสนอเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
● พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม
● ประเมินผลความพึงพอใจที่มี
ต่อสถาบัน
● ค่าตอบแทนล่วงเวลา
เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าที่
สานักงาน
● จัดทาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
VRU Professional License
● พัฒนาอาจารย์ บุคลากรให้
เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
● โครงการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานออกแบบการเรียนรู้
สาหรับอาจารย์มืออาชีพและ
อบรมการใช้งาน
● โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ตามกณฑ์มาตรฐานการ
เป็นอาจารย์มืออาชีพ
● โครงการส่งเสริมการมี
ประสบการณ์ตรงของอาจารย์
ด้วยการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
การร่วมปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงาน โรงเรียน สถาน
ประกอบการ
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ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

กลยุทธ์
5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ที่มีสุนทรียะการ
อนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดแี ละมี
ความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่

โครงการ
5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
5.5.1.1 ระดับ
ระดับ ● พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบ ● งานภูมิทัศน์และ
อาคาร สถานที่
ความสาเร็จของ
5
สิ่งแวดล้อม
● การจัดการด้านพลังงาน
บริหารจัดการ
● งานส่งเริมสุขภาพ
● การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย ● งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยสีเขียว
● การจัดการน้า
●ทุกหน่วยงานทั้งหมด
● การจัดการอากาศ
● การจัดการความปลอดภัย
● การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน
● การปรับปรุงระบบการขนส่ง
● จัดทาพื้นที่สาหรับนักศึกษาในการ
ทากิจกรรมร่วมกัน (Co-Working
Space)
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ผู้รายงาน
งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานอธิการบดี

บทที่ 3 นิยามศัพท์
3.1 นิยามศัพท์ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์
3.1.1 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น
1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา
นิยามศัพท์
หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติมา
ผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
เป้าหมาย
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 หลักสูตร
2.คณะครุศาสตร์ 2 หลักสูตร
3.คณะวิทยาการจัดการ 1 หลักสูตร
4.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 หลักสูตร
5.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 หลักสูตร
6.งานศูนย์ภาษา 8 หลักสูตร
รวม 24 หลักสูตร
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ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า
1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป
นิยามศัพท์
● นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ของทุกคณะวิทยาลัย และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 นักศึกษาระดับบัณฑิตกาลังศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
● กรอบอ้างอิ ง ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่เ ป็นสากล (The Common European Framework of Reference for
Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6
ระดับ ดังต่อไปนี้
Proficient User:
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดง
ความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคาศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการทางาน หรือด้านการศึก ษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้คาเชื่อมประโยคได้อ ย่าง
ถูกต้อง
C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของ
ภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาสาหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม
Independent User:
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งจะอ่านและทาความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสาคัญขอข้อความทั่วๆไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น
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การทางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้สามารถบรรยาย
ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้
Basic User:
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจาวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การ
จับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทางาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจาวัน สามารถบรรยาย
ความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้
A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน สามารถแนะนาตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้ง
คาถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคาถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้า
และชัดเจน
ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล (The Common European Framework
of Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้
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3.2 นิยามศัพท์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ
3.2.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
นิยามศัพท์
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถ บูรณาการองค์ความรู้
โดนเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัยงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การ
บริการ หรือกระบวนการที่สามารถนาไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต
โครงการ 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
นิยามศัพท์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง บุคลิกลักษณะของบัณฑิตที่แสดงออกถึงทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคตมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและตลาดแรงงานต้องการ โดยมีทักษะมนศตวรรษที่ 21 ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3R x 8C กล่าวคือ
3R ได้แก่ 1. Reading (อ่านออก)
2. Writing (เขียนได้)
3. Arithmetics (คิดเลขเป็น)
8C ได้แก่ 1.ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and problem solving)
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation)
3. ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, teamwork and leadership)
4. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, information and media literacy)
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5. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding)
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT literacy)
7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and learning skills)
8.ความมีเมตตากรุณา (compassion)
ดังนั้นทักษะของคนต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ (Knowledge Worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning
Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพอะไร
โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา
นิยามศัพท์
 ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
 ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสาหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดย
สานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย
คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง
3.2.2 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่ น เพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยังยื่นของประเทศ
โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นิยามศัพท์
● งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์
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ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นาผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจนาผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัย
เกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น
● การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจาก
วิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาท
ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน
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