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ค าน า 

 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้ จัดท า

ขึ้นโดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอกลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมพลังกันระดมความคิด ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ภายใต้
สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต เพ่ือให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่
ได้ร่วมกันก าหนดไว้ด้วยกันนั้น จะต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานร่วมกันบริหารจัดการและแปลงแผนกลยุทธ์ ฉบับนี้ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 

อย่างไรก็ตามการจัดท าแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 คณะท างานใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานภายใน ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิได้เสียสละเวลาให้ความรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ มา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

คณะกรรมการจัดท าร่างแผนศูนย์ภาษา 
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วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ให้มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 

บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะ      
การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศ 

ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมีความสุข มีรายได้เพ่ิม 

บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อ
ความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

มิติผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ทักษะด้านภาษาสากล 

พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการ และการวิจัย 

สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติและ
สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมี
การเปิดบรรยาย
สาธารณะ  

ปฏิรูปการศึกษาและสร้างเครือข่าย
การพัฒนาครูประจ าการ 

จัดตั้งพัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
และศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

มิติ
กระบวนการ 

พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโรงเรียนสาธิต 

พัฒนาต้นแบบการผลิตครู 

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้  

บริหารจัดการโรงเรียนสาธิต บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

มิติคนและ
ความรู้ 

สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับประเทศ 

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการผลิตผลงานวิจัยด้านการ
ผลิตครูหรือพัฒนาครู 

สรรหาและพัฒนาสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคล 

มิติการเงิน 
จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนวิจัย บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์  เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล พัฒนามาตรฐาน

การศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน 



 

7 
 

บทท่ี 1 
แผนปฏิบัติการศูนย์ภาษา   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ปรัชญา (Philosophy) 
"ศูนย์รวมความรู้พหุภาษา พัฒนาศักยภาพสู่ชุมชน" 
The VRU Language Center is the multilingual hub that unlocks language performance to develop communities. 

  
อัตลักษณ์     

แหล่งทรัพยากรและบุคลากรด้านภาษา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 
นโยบาย (Policies) 
         1. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 
                1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบCEFRสูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                1.2  ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา เพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
         2. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
                2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
                2.2 ให้ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

3.นโยบายด้านงานวิจัย 
                3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
                3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์น าผลการวิจัยมาบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพชุมชน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
"ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนในศตวรรษ
ที่ 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 ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ 
ดังนี้ 
      1.  พัฒนาศักยภาพทางภาษา โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ให้ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบCEFR สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      2.  ให้การบริการทางวิชาการด้านภาษาต่าง ๆ แก่ชุมชน 
      3.  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านภาษาเพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
      4.  ส่งเสริมให้บริการและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Learning) 
      5.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมมือหลากหลายรูปแบบกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา 
 
วัตถุประสงค์ (Objectives) 
       1. เพ่ือจัดการศึกษาพัฒนาบัณฑิตด้านภาษาต่างประเทศ และศักยภาพชุมชนในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) ให้ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
       2. เพ่ือบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในศตวรรษท่ี 21   
       3. เพ่ือวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน  
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ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

เป้าประสงค์ที ่1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1.4 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 
 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ่ระดับB1 ขึ้นไป 
 ระดับบณัฑติศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2  ขึ้นไป 
 

 
 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม          
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● บัณฑิตวิยาลัย 

งานศูนย์ภาษา รองอธิการบด ี

  เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 50 ● งานศูนย์ภาษา 

 
งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบด ี

รองอธิการบด ี

5.2ร้อยละของอาจารย์ทีส่ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่
ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

ร้อยละ 10 ● งานศูนย์ภาษา งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบด ี

รองอธิการบด ี

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 50 ● งานศูนย์ภาษา  
 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบด ี

รองอธิการบด ี

5.5 ร้อยละของอาจารย์ทีส่อบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License  ร้อยละ  20 ● งานศูนย์ภาษา งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบด ี

รองอธิการบด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์  

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม

ต่อการท างานระดับสากล  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  

1.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

1.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
1.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
1.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
1.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่

ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  
1.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการ        

ขั้นพ้ืนฐาน ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University  
1.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
1.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 
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แผนงาน โครงการ ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารฐัเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
1.1.         

1.2. พัฒนาสมรรถนะ        
การจัดการเรียนรู้  
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมต่อการ
ท างานระดับสากล 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษาท่ีมีผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 95 ● เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา 
● กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

เช่น Authentic learning, Self-
directed learning, Cooperative 
learning, Crystallization learning, 
Project learning เป็นต้น 
● กิจกรรมแสดงผลงานการจัดการ

เรียนรู้ เชิงผลิตภาพของหลักสูตร 
● กิจกรรมประกวดโครงการการ

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา 
Best Practice  
● การจัดหาวัสดุ และพัฒนา

ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์  
● สหกิจศึกษา 
● สนับสนุนการเผยแพร่ที่เกิดจาก

การเรียนรู้ชิงผลิตภาพ(Productive 
learning) ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  
● สนับสนุนการสร้างผลงานเชิง

ประจักษ์ของนักศึกษา เพื่อให้ได้รับ
การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 
 

 ● งานศูนย์ภาษา 
 

 ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน  
 งานศูนย์
วิทยาศาสตร ์
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ  
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรูภ้าษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษาทุกช้ันปี่ท่ี  เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา 

ร้อยละ 80  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาสากล  
 จัดการทดสอบความสามารถ 
CEFR 
 จัดการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาจีน HSK 

  ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
 มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
 งานศูนย์ภาษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
 

งานศูนย์ภาษา 
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.1 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย  

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยต่อปี 

35 ล้านบาท จัดหางบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก 

 ● งานศูนย์ภาษา 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 
 

เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณุภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่
มีความสามารถ        
ให้เข้าท างานใน
มหาวิทยาลยั     
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่องทันต่อ
ความเปลีย่นแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ 

ระดับ 5 ● จัดท าแผนอัตราก าลัง 
และแผนพัฒนาบุคลากร  
● ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน 
● บริหารเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนเงินประจ า
ต าแหน่ง  
● บริหารกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
● กิจกรรมสร้างสรรค์และ
พัฒนาบุคลากร   
● สนับสนุนให้บุคลากรท า
ผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 
● พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร  
● ประเมินผลความพึง

 ทุกหน่วยงาน งานบริหารงาน
บุคคล ส านักงาน
อธิการบดี  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

พอใจที่มีต่อสถาบัน 
● ค่าตอบแทนล่วงเวลา       
เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าที่
ส านักงาน  

5.3 พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ระดับ 5 
 

การบริหารจัดการการ
ประกันการศึกษาคุณภาพ
ภายใน (IQA) 
 

 หน่วยงานทั้งหมด งานมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล
การบริหารส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

● กิจกรรมก ากับติดตาม           
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยการประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยและ
คณะ 
● การบริหารส านักงาน            
(วัสดุส านักงาน ครุภณัฑ์และ
วัสดุการศึกษา เช้ือเพลิง 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ) 
● ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานท่ี 
● ค่าเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา 
● การบริหารความเสี่ยง  
● การตรวจสอบภายใน 
 

 หน่วยงานท้ังหมด 
 

กองนโยบายและแผน 
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หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
 ตัวชี้วัดที ่5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

 
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 1  มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน  การประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1.  มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
2.  มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะ

เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคระเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าต่อเนื่อง 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
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 เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ระดับมหาวิทยาลัย  
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
2. มีคณะกรรมการก ากับตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหยดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของหลักสตูรและคระ ให้เกดิผลตามองค์ประกอบการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะ 
4. น าผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มีคณุภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
6. มีผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสูตรผา่นองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.2 ระดับความส าเร็จการจดัการคณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 

ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ 
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 ตัวชี้วัดที่ 5.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองคก์ารและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อภาพลักษณอ์งค์กร มากกว่า 3.51  

 
 ตัวชี้วัดที่ 5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวทิยาลัยสีเขียว 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสเีขียว 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัสเีขียว 

มากกว่า 3.51  
 
ตัวชี้วัดที่ 5.7.1.1 ระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
 ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย ์
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจดัการรายได้ของสินทรัพย์ 
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บทที่ 2 
นิยามศัพท์ 

 
2.1 นิยามศัพท์ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

2.1.1 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของนักศกึษาชั้นปสีุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 

 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป 
 ระดับบณัฑติศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2  ขึ้นไป 

นิยามศัพท ์
 นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 ของทุกคณะ วิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ชั้น

ปีท่ี 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  นักศึกษาระดับบัณฑิตก าลังศึกษาช้ันปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : 

CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  
ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเขา้ใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงไดส้ามารถแสดงความคิดเห็นความรูส้ึก

ของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยดุคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการท างาน หรอืด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่
ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสรา้งไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อยา่งถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษา
มาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษา
ส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งจะ

อ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญขอข้อความทั่วๆไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน 

เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้
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เหตุผลสั้นๆ ได้ 
Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานท่ี 

ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และ
สิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ 
เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน 
ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรยีบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล (The Common European Framework of Reference for Languages 
: CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  
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เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 
X 100 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมด 
  

 
2.1.4 เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 
 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ท้ังหมดท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

 
 
 
 
ตัวชี้วัด 5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สงูขึ้นจากผู้ท่ีมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.5 ร้อยละของอาจารย์ท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License  
นิยามศัพท์  
อาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License สอบผ่านแล้ว ไม่น ามานับช้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
x 100 จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น   
x 100 จ านวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 
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2.2 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 
2.2.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 

นิยามศัพท์  
ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
 ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนส าหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยส านักงานดูแลการสอนภาษาจีน

เป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีนร ะดับพื้นฐาน ระดับต้น/
กลาง และระดับสูง  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 
 

2.2.4 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส ธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน  
โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  

 ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน  
เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  

จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน 
X 100 

จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท้ังหมด ที่ได้ก าหนดให้พัฒนาหรือแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว ้
 
โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารส านักงาน  
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่ก าหนด 

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

X 100 
จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนท่ีก าหนด 

 
 

จ านวนนักศึกษาทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
X 100 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
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โครงการที่ 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต  
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

X 100 
จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนท่ีก าหนด 

 
 

2.3 เป้าหมายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดโครงการ 
2.3.1 เป้าหมายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 
1.3.2 เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ 
1.3.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชา

รัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการที่ 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 
ตัวชี้วัดโครงที่ 1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เครอืข่าย 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เครือข่าย  
3. คณะครุศาสตร์ 1 เครือข่าย  
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 เครือข่าย  
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เครือข่าย  
6. คณะวิทยาการการจัดการ 1 เครือข่าย  
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 เครือขา่ย  
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 เครือข่าย  
10. บัณฑิตวิทยาลัย 1 เครือข่าย  
11. ศูนย์ภาษา 1 เครือข่าย  

   รวม 11 เครือข่าย  
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บทที่ 3 
การก ากับติดตาม 

1. แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าเป็นอย่าง

ยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมี การสื่อสาร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในหลักการ สาระส าคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการน า
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ ส านัก ผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
การจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหาร
งบประมาณ ให้เอื้ออ านวยต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ตาม แนวทางการบริหาร
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของ
เงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 

เพื่อท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 สามารถบ่งช้ีถึงสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน ในแนวใหม่ที่ มีลักษณะ
เป็นการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมนิผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยก าหนดจัดใหม้ี
การก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนา
องค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี ้
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3. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 

การขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเง่ือนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้ เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความ
สนใจและตระหนักถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขทีจ่ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
    1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล   ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสภา
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก รวมทั้งส านักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

     1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก ่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจ าเป็นต้องมี
การน าเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพื่อช้ีแจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตาม
ผลการด าเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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      1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเ ฉพาะในส่วนของ
บุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   

     1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้
ถึงผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นร ะยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัย
กระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการ น าเสนอ เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ท่ีมีอยู่ในช่วงปัจจุบัน  อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง   สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

2. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
    2.1 การพัฒนาผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้อ งอาศัยความมุ่งมั่น 

ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงาน   ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็น
ภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ าเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพื่อผลักดั นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
ของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีกระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน  

   2.2 การร่วมมือกันการท างานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการน ายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบ วนการที่
โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงท าให้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจาก
เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการท างานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิ ตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะท าให้การ
ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการประสบผลส าเร็จ 

      2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนให้เป็นท่ี
รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การด าเนินการที่ได้มีการก าหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการ
และจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลส าเร็จตาม
แนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 

    2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานใน  12 เดือน ของทุกปี 
และน าเสนอผลการปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัรับทราบและให้ข้อเสนอแนะและน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรงุ
แผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 
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ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

ด้านการศึกษา 
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฎิรูป
การศึกษาแห่งการเรียนรู้   
โดยให้ความส าคัญ ทั้ง
การศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก           
ไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพ       
ของคนไทยให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนได้เต็ม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตโดยมีความใฝ่รู้และ
ทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้
เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที ่ 
ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้าน
เกษตร อุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการ 
 
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย
โดยส่งเสริมการเรียนรู้   

ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา  
1.ปรับเปลีย่นค่านิยมคนไทยให้
มีคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์
2. พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ
ความรู้และความสามารถ ใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3. ยกระดับคณุภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
แผนงานโครงการ  
1. แผนงานการลงทุนพัฒนา
เพิ่มศักยภาพปฐมวัย 
4. แผนการยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความ
เป็นธรรม 
แนวทางการพัฒนา  

นโยบายข้อ 2 การปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อปรับ
เกณฑ์มาตรฐานท้ังหลักสตูร 
อาจารย์ บัณฑิตและนักศึกษา 
ให้มีความหลากหลาย 
ครอบคลมุทั้งสายวิชาการ สาย
วิชาชีพและปฏิบัติการเพื่อผลิต
นักวิจัย/นักวิชาการ 
(Academic) นักวิชาชีพช้ันสูง 
(Professional) และนัก
เทคนิค/นักปฏิบตัิ 
(Technical/Practice)       
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศรวมทั้งสามารถ
แข่งขันได้ในอาเซียน 
 
นโยบายข้อ 6 การส่งเสริม
เครือข่ายมหาวิทยาลยั      
เป็นกลไกส าคญัใน              
การขับเคลื่อน นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติหรือด าเนินการ ตาม
โจทย์ ในการพัฒนาประเทศ
และเครือข่ายผลักดันประเด็นท่ี

ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ 
1.รอยต่อการศึกษาระดบัอ่ืน 
7.เครือข่ายอุดมศึกษา 
8.การพัฒนาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
9.โครงสรา้งพื้นฐานการ
เรียนรู ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน             
การจัดการศึกษา         
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
นโยบายข้อ 3 
พัฒนาและผลิตบณัฑติ    
ให้มีความรู้ความสามารถ           
มีอัตลักษณ์เด่นชัด         
เป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิต
บัณฑิตโดยกระบวน        
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูป แบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
ทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
 



 
 

 
 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถ    
มีความรู้ และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้ม    
การจ้างงานในอนาคต      
ปรับกระบวนการเรียนรู้   
และหลักสตูรให้เช่ือมโยงกับ       
ภูมิสังคมโดยบูรณาการ
ความรู้และคณุธรรม เข้า
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนท้ังในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝเ่รียนรู้          
การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น การมี
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งใน และนอก
โรงเรียน 
 

2. การกระจาย การให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
แผนงานโครงการ 
3. โครงการบริหารจดัการ
งบประมาณด้านการศึกษา
แบบมุ่งเน้นสัมฤทธ์ิ  
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องการให้
ส่วนกลางเข้าไปช่วยสนับสนุน
โดยเครือข่ายเป็นกลไกในการ
เชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับ
และภาคส่วนตา่งๆ ในพื้นที่
และประเทศ 

 

ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูที่มี
คุณภาพและมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู                 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒ ิตรง

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความ
เป็นธรรม 
แนวทางการพัฒนา  
3.การเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ

นโยบายข้อ 8 การผลิตพัฒนา
ครู และผู้บริหารการศึกษา   
การผลิตครูที่มีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการ  
ของประเทศทั้งในเชิงปริมาณ

 
 

 

นโยบายข้อ 2 สร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์ในการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ     
การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท่ี
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอด เผยแพร่ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
Coaching  
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ตามวิชาที่สอนอน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ใน
การเรียน  การสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครู หรือเพื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบ 
การประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นส าคญั 

และชุมชนและการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้มสีิทธิในการจดัการ
ทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน  
แผนงานโครงการ 
4.โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง  

และคุณภาพโดยหลักส าคัญ คือ
การพัฒนาวิธีการผลิตครู ตั้งแต่
กระบวนการรับเข้า 
กระบวนการผลิตครู   ขั้นตอนที่
ส าเร็จการศึกษาติดตามดูแลครู
เพื่อจะไปช่วยเหลือโรงเรียนที่
บัณฑิตไปท างานด้วย นอกจากนี้
ยังมีแนวนโยบายที่จะเสนอ
รัฐบาลให้ใช้เครือข่ายอุดมศึกษา 
9 เครือข่ายเป็น  พี่เลี้ยงในการ
พัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 

 

 

 
นโยบายข้อ 5 พัฒนาการ
บริหารจดัการใน
มหาวิทยาลยั 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
2.พัฒนาเมือง  
2.1.แนวทางการพัฒนาหลัก 
2.1.2.ส่งเสริมการจดัการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณา
การภายใต้การมี ส่วนร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน  

   ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์และ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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2.2.แนวทางการพัฒนาเมือง
ส าคัญ 
2.1.2.พัฒนาเมืองปริมณฑล
(สมุทรปราการ นนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการบริการธรุกิจและ
การพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่ง
และโลจสิติกส์ ศูนย์บริการด้าน
สุขภาพและการศึกษาและเมืองที่
อยู่อาศัย 

 

ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร ์
แนวทางการพัฒนา  
1.เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพณิชย์และเชิง
สังคม  
2.พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur) 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

  นโยบายข้อ 2  สร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์ในการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ    
การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น   
ที่ยอมรับ 
 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแกไ้ข
ปัญหาท้องถิ่น 
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ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้ง           
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการ
เรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจ
ในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย น าไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่า                 
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
รณรงค์ สร้างจิตส านึก    
ทางวัฒนธรรม การเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาล  
แนวทางพัฒนา  
1.ปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัวมี
ขนาดเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

นโยบายข้อที่ 1 การลงทุน
พัฒนาประเทศผ่าน
สถาบันอุดมศึกษา 
มีกลไกการด าเนินงานใน 3 
โครงการ ได้แก่  
1.1. โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
เพื่อให้ได้มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน  

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

นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลยัขนาดกลาง 
 
นโยบายข้อ 5 พัฒนา    
การบริหารจัดการใน
มหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ        
ที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลยั 
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2.ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไกใน
การติดตามตรวจสอบการเงิน 
การคลังภาครัฐ  
5.ป้องกันและปราบปราม  การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัยเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
แผนงานโครงการ  
2. การปฏิรูปการพัฒนา
ข้าราชการ  
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ  
4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
วางระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณเชิงพื้นที่ 
 5. การบูรณาการโครงสรา้ง
พื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร 
(Information and 
communication 
Technology/ICT) ส าหรับ

1.2 โครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัสู่มหาวิทยาลยั
ระดับโลก 
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ใน
อุดมศึกษาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 

6.การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 - การพัฒนามหาวิทยาลัย
รัฐกลุ่มใหม ่
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ภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure)  
9. การสร้างกลไกล“ยับยั้ง” 
และ“สร้างความตระหนักรู้” 
เพื่อป้องกันการทุจริต 
10.การพัฒนากระบวนการ
จัดท านโยบายสาธารณะรวมถึง
กฎหมาย กฎระเบียบ ให้มี
คุณภาพและมสี่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน  

 

 นโยบายข้อ 3 การประกัน
คุณภาพการศึกษาและ การ
ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ส่งเสรมิ
สนับสนุนใหส้ถาบันอุดมศึกษา
ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของตนเองทั้งในระดับ
หลักสตูร คณะ สถาบัน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพ 
และบริบทของแตล่ะกลุ่ม
สถาบัน 

 นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจดั
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 5 การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อความเป็นเลิศสูส่ากล 
 

 
 
 



 
 

 
 

ความเชื่อมโยงนโยบายมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของศูนย์ภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสภาฯข้อ 1 ยกระดับคณุภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารฐัเพื่อ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
ทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธ
กิจสัมพันธ์ และถา่ยทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

นโยบายสภาฯข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาท้องถิ่น  

นโยบายสภาฯข้อ 4  พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ(Productive 
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้อง โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีเ่ป็นเลศิสูส่ากล 

นโยบายสภาฯข้อ 3 พัฒนาและผลิตบณัฑิตใหม้ีความรูค้วามสามารถ         
มีอตัลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายสภาฯข้อ 5  พัฒนาการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการที่เป็นเลศิสูส่ากล 


