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ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา (Philosophy)
“ ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการก้าวล้า น้าสู่สากล ”

ปณิธาน (Determination)
คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานร ะดับสากล
ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ตารา และการบริการวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นนาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการ
บูรณาการกับการทางาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่อาเซียน

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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นโยบายคณะวิทยาการจัดการ
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบวิชาชีพ
1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต ในลักษณะการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
1.6 จัดทาแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. นโยบายด้านงานวิจัย
2.1 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสร้างพื้นฐานสาหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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4. นโยบายด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
4.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
5.1 จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
5.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นที่ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
5.4 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้เสีย
5.5 พัฒนาองค์ความรู้แห่งความสุข และองค์กรแห่งการเรียนรู้
5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.8 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดทางบประมาณที่สอดคล้อง
กับพันธกิจทุกพันธกิจและมีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
6.1 พัฒนาแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทางาน
6.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณะและหน่วยงานอื่น
แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เป้าประสงค์ (Goals)
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ โดยการ
บูรณาการกับการทางาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ และให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์
“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ค่านิยมองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในด้าน “การน้าองค์กร” เพื่อสร้างระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะให้มีความสุข
ความเข้มแข็ง และพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะวิทยาการจัดการจึงได้กาหนดค่านิยมองค์กร คือ “D–H–C–S” เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และ
เป็นหลักคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

Dedicated คือ “การมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ” แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทาหน้าที่การงานร่วมกันด้วย
ความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

Happy Workplace คือ “การปฏิบัติงานและใช้ชีวิตอยู่ในที่ท้างานอย่างมีความสุข” โดยใช้ความสุขพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body) น้าใจ
งาม (Happy Heart) สังคมดี (Happy Society) ผ่อนคลาย (Happy Relax) หาความรู้ (Happy Brain) มีความสงบ (Happy Soul) วินัยการใช้เงิน (Happy Money) และ
ครอบครัวดี (Happy Family)

Creativeness คือ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ” ทั้งความคิดใหม่ แนวทางใหม่ ทัศนคติเชิงบวก ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะทาให้เกิด
ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม

Self-Development คือ “การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจะเกิดจากการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองด้วยความเต็มใจและสมัครใจ
โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ง่ายและเป็นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

F1:

Focus on ASEAN Community คือ ให้ความส้าคัญกับการเข้าประชาคมอาเซียน

F2:

Flexible Curriculum for 21st Century Skills คือ หลักสูตรมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

F3:

Faculty Internship คือ การปฏิบัติสหกิจศึกษาของอาจารย์และนักศึกษา

F4:

Fun Workplace คือ สถานที่ท้างานที่มีความเพลิดเพลิน

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร

รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และพันธกิจสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาเเละสารสนเทศ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
สมัยใหม่
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ

หัวหน้าส้านักงานคณบดี
ส้านักงานคณบดี

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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ตัวชีวัดความส้าเร็จของคณะวิทยาการจัดการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560 - 2564
ตัวชีวัดความส้าเร็จ

ค่าเป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2
2
2
KPI 1.1 จานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น
KPI 1.2 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.กาหนด
KPI 1.3 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
KPI 1.4 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3
หรือเทียบเท่า
KPI 1.5 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาเพื่อให้ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
20 ผลงาน 30 ผลงาน 40 ผลงาน 45 ผลงาน 50 ผลงาน
-

9 เรื่อง

9 เรื่อง

9 เรื่อง

9 เรื่อง

10
ผลงาน

9
ผลงาน

9
ผลงาน

9
ผลงาน

9
ผลงาน

-

3
3
3
3
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85

KPI 1.6 ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ ยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น
1 ราย
2 ราย
3 ราย
KPI 1.7 จานวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะวิทยาการจัดการ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
KPI 1.8 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
≥4.51
≥4.51
≥4.51
≥4.51
≥4.51
KPI 1.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ตัวชีวัดความส้าเร็จ

ค่าเป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ร้อยละ
KPI 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
50
ท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ
1
KPI 2.2 จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย
KPI 2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

-

KPI 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ ป ระจ าที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง ในฐานข้ อ มู ล TCI ISI SJR และScopus
(พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน )
KPI 2.5 จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือ 1 รางวัล
นานาชาติ

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2563

2564

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

1
1
โครงการ โครงการ โครงการ
10 ผลงาน 30 ผลงาน 35 ผลงาน 40 ผลงาน
-

5 ผลงาน

10 ผลงาน 15 ผลงาน

1 รางวัล

1 รางวัล

1 รางวัล

1 รางวัล
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ตัวชีวัดความส้าเร็จ

ค่าเป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถด้ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน
1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน
KPI 3.1 จานวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถ
นาผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน
KPI 3.2 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส้านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ มรดก
ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น้าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส้านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน
KPI 4.1 จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ตัวชีวัดความส้าเร็จ

ค่าเป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50
KPI 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 10 ร้อยละ 15
KPI 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50
KPI 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 3 ร้อยละ 3
KPI 5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 20 ร้อยละ 25
KPI 5.5 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License
ร้อยละ 5 ร้อยละ 5
KPI 5.6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
สกอ. อยู่ในระดับดีมาก
ร้อยละ 10 ร้อยละ 20
KPI 5.7 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR
ร้อยละ 2 ร้อยละ 2
KPI 5.8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) เพิ่มขึ้น
อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่
KPI 5.9 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
KPI 5.10
KPI 5.11
KPI 5.12
KPI 5.13

ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคณะในทุกมิติ
ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด
ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2564

ร้อยละ 50
ร้อยละ 20
ร้อยละ 50
ร้อยละ 3
ร้อยละ 25
ร้อยละ 5
ร้อยละ 30
ร้อยละ 2

200
› 4.51

≤200
› 4.51

≤195
› 4.51

≤190
› 4.51

อันดับที่
≤185
› 4.51

-

› 4.00

› 4.00

› 4.00

› 4.00

-

-

2

4

6

-

-

ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30
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แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นานโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น โดยอาศัย
เทคนิคการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการดาเนินการผ่านมุมมองย่อย
4 ด้าน ได้แก่ มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติกระบวนการ มิติคนและความรู้ และมิติการเงิน โดยแยกวิเคราะห์และสังเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สาคัญ 5 ประเด็น ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ (Productive learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีค วาม
พร้อมต่อการทางานระดับสากล
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา
สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

1. จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่น
3. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
1. สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์
วัฒนธรรมไทย
สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
1. ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาทางานในมหาวิทยาลัยพัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
อย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มีธรรมาภิบาล
2. พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
4. พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วที่ มี สุ น ทรี ย ะการอนามั ย สุ ข าภิบ าลและการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
5. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งอานวยความสะดวก และบริการ
ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Simi residential University

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชีวัด และค่าเป้าหมาย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย
2560
2561
2562
2563
2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 พั ฒ นาปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร กระบวนการ ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
จัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิต
80
100
100
100
100
learning)
ภาพ(Productive learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
1.2 พั ฒ นาสมรรถนะการจั ดการเรี ยนรู้ เ ชิ ง ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ผลิตภาพ (Productive learning) เพื่อพัฒนานักศึกษา การศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
85
90
95
95
100
ให้มีความพร้อมต่อการทางานระดับสากล
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตใน
80
80
80
ศตวรรษที่ 21
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จาก
20
30
40
50
การปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชนต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะ
50
60
70
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ตัวชีวัด
ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปี่ที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา
จานวนเครือข่ายความร่วมมือภายใน
ประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในต่างประเทศ และมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน

ค่าเป้าหมาย
2560
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80
1
1
1
2
2
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
1
1
1
1
1
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย

หมายเหตุ
ประชาคมอาเซียน +3+I หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และ I คือ ประเทศอินเดีย

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชีวัด และค่าเป้าหมาย … (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

ตัวชีวัด
2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
2.1 จัดหา สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี
2.2 สร้ างผลงานวิ จั ยที่ เป็ น องค์ ความรู้ ใหม่
ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนั บสนุน
การพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ

-

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

2.3 พัฒ นาองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู้โ ดยสร้ า ง ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กร
ชุมชนอุดมปัญญา
แห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา

-

ระดับ 3

หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมิน
ตัวชีวัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ ดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สสู่ าธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563

2564

1.7
1.7
1.7
1.7
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชีวัด และค่าเป้าหมาย … (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563

2564

2 พื้นที่

2 พื้นที่

2 พื้นที่

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

2560
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายใน จานวนของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี
และภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน และจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตาบลใน
ท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารง การคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อใช้ในการ
อยู่ได้อย่างยั่งยืน
พัฒนาท้องถิ่น
ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่าย ระดับ 5 ระดับ 5
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณา
การภารกิจของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ :
เกณฑ์การประเมินผล
ตัวชีวัดที่ ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มคี วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน และมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture)

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชีวัด และค่าเป้าหมาย … (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

ตัวชีวัด
2560

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563

2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส้านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก
ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น้าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4.1 บริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา ทานุ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
บารุงศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งการอนุรั กษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการงานทานุบารุศิลปวัฒนธรรม
3
5
5
5
5
สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเหตุ :
เกณฑ์การประเมินผล
ตัวชีวัดที่ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กจิ กรรมหรือบริหารด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชีวัด และค่าเป้าหมาย … (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

ตัวชีวัด
2560

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
5.1 ดึ งดู ดบุ คลากรที่ มี ความสามารถให้ เข้ า ระดับความสาเร็จของการจัดการทรัพยากร ระดับ 5
ท างานในมหาวิ ท ยาลั ย พั ฒ นาขี ด สมรรถนะของ บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ทรั พ ยากรบุ ค คลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั น ต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลง
5.2 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
5.3 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ร้อยละ
แผนที่กาหนด
90
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ร้อยละ
แผนการจัดประชุม
100
5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย ระดับความสาเร็จของบริหารจัดการ
สีเขียวที่มีสุนทรียะการอนามัยสุขาภิบาลและการ มหาวิทยาลัยสีเขียว
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่
5.5 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและ
>3.51
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งอานวยความสะดวก อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้
และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอานวย
ต่อการเป็น Semi residential University
ความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563

2564

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

-

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ร้อยละ
90
ร้อยละ
100
-

ร้อยละ
90
ร้อยละ
100
ระดับ 4

ร้อยละ
90
ร้อยละ
100
ระดับ 5

ร้อยละ
90
ร้อยละ
100
ระดับ 5

>3.51

>4.51

>4.51

>4.51
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

ตัวชีวัด

5.5 จั ดหาและพัฒ นาทรั พยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งอานวยความ
สะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อม
ต่อการเป็น Semi residential
University

2560

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563

>3.51

>3.51

>4.51

>4.51

2564

>4.51

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล
ตัวชีวัดที่ ระดับความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสูค่ วามเป็นเลิศ
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ระดับ 5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชีวัดที่ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคระเพื่อพิจารณา
5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
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ตัวชีวัดที่ ระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ส่วนที่ 2

แผนงาน / โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

1. แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning)
1.1 งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ (Productive
Learning)
1.2 งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1.3 งาน พัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
1.4 งาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
1.5 งาน บ่มเพาะบัณฑิตเป็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
1.6 งาน พัฒนาทักษะด้านภาษาสากล
1.7 งาน สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานในประเทศ
1.8 งาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ
2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
2.1 งาน จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย
2.2 งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. แผนงานพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
3.1 งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
4. แผนงานการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส้านึก
4.1 งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

5. แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
5.1 งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ
5.2 งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5.3 งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
5.4 งาน การประชุม
5.5 งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม
5.6 งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ
5.7 งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยำกำรจัดกำร
กลยุทธ์

โครงกำรหลัก

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
2560

2561

2562

2563

2564

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive learning) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำท้องถิน่ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
งำน : พัฒนำปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเชิงผลิตภำพ (Productive Learning)
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการ โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการ
เรียนรูท้ ี่มีการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
เรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive learning)
(Productive learning)

ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิด
การเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ(Productive learning)ต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

-

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการ
สอน ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ.กาหนด

10 ผลงาน

9 ผลงาน

10 ผลงาน

10 ผลงาน

10 ผลงาน

จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาเพื่อให้ได้รับ
การอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

-

3 ผลงาน

3 ผลงาน

5 ผลงาน

5 ผลงาน

งำน : ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิต
ภาพ (Productive learning) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทางาน
ระดับสากล

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ ร้อยละของรายวิชาที่เปิดการสอนในปีการศึกษาที่มี
(Productive learning)
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา

งำน : พัฒนำทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน +3+I

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่
การดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
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โครงกำรหลัก

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

-

ร้อยละ
20

ร้อยละ
30

ร้อยละ
40

ร้อยละ
50

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้
ประกอบการรุน่ ใหม่ (Startup)

-

-

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมอบรม
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา

-

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

งำน : สร้ำงเครือข่ำยรูปแบบประชำรัฐกับหน่วยงำนในประเทศ
สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อ
โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับ จานวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมี
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
หน่วยงานภายในประเทศ
กิจกรรมร่วมกัน

1 เครือข่าย

1 เครือข่าย

1 เครือข่าย

2 เครือข่าย

2 เครือข่าย

งำน : สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในต่ำงประเทศ
สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อ
โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ

1 เครือข่าย

1 เครือข่าย

1 เครือข่าย

1 เครือข่าย

1 เครือข่าย

งำน : พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิต
ภาพ (Productive learning) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทางาน
ระดับสากล

โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชน

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติผ่านการ
ทางานร่วมกับชุมชนต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด

งำน : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำนักศึกษำสู่อำเซียน +3+I
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิต
ภาพ (Productive learning)เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน +3+I

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษา ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุนพัฒนา
ให้มีความพร้อมในการทางานสูป่ ระชาคม
นักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางานสูป่ ระชาคม
อาเซียน+3+I
อาเซียน +3+I ดาเนินการบรรลุสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ของโครงการ

งำน : บ่มเพำะบัณฑิตเป็ผปู้ ระกอบกำรรุ่นใหม่ (Startup)
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิต โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ภาพ (Productive learning)เพื่อพัฒนา
ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ (Startup)
นักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทางาน
ระดับสากล
งำน : พัฒนำทักษะด้ำนภำษำสำกล
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูส้ ภู่ าษาสากล

จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน

27
กลยุทธ์

โครงกำรหลัก

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
2560

2561

2562

2563

2564

-

1.7
ล้านบาท

1.7
ล้านบาท

1.7
ล้านบาท

1.7
ล้านบาท

-

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วที่มีฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชน
สาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

-

-

2 พื้นที่

2 พื้นที่

2 พื้นที่

จานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น

-

-

2 หลักสูตร

2 หลักสูตร

2 หลักสูตร

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิน่
งำน : จัดหำทุนสนับสนุนกำรวิจัย
จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย

โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี

งำน : ส่งเสริมงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรูใ้ หม่ที่ตอบ โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการผลิตผลงานวิจัยหรือ
โจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นวัตกรรมที่สร้างองค์ความรูใ้ หม่ที่ตอบโจทย์ระดับ
การพัฒนาประชารัฐลดความเหลือ่ มล้า
ท้องถิน่ หรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
สร้างความมั่งคัง่ และยัง่ ยืนของท้องถิ่น
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ ดยสร้างชุมชน โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ ดยสร้าง ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการ
อุดมปัญญา
ชุมชนอุดมปัญญา
เรียนรูโ้ ดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ
งำน : สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายใน โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
และภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา ร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
ของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน

ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
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โครงกำรหลัก

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

2560
2561
2562
2563
2564
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตสำนึกทำงวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
งำน : บริหำรจัดกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
บริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนาทานุบารุง โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารจัดการ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามา
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสูค่ วามเป็นเลิศ ระดับความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากร
ทางานในมหาวิทยาลัยพัฒนาขีดสมรรถนะ
สูค่ วามเป็นเลิศ
ของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการ
เปลีย่ นแปลง

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

-

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล
งำน : พัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรสู่ควำมเป็นเลิศ

งำน : มำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ

โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
คุณภาพการศึกษาเพื่อสูค่ วามเป็นเลิศ
ประกันคุณภาพการคึกษาระดับคณะ

งำน : พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรสำนักงำน
พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน

โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด

งำน : กำรประชุม
พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน

โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัด
ประชุม

29
กลยุทธ์

โครงกำรหลัก

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
2560

2561

2562

2563

2564

-

-

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

>3.51

>3.51

>4.51

>4.51

>4.51

>3.51

>3.51

>4.51

>4.51

>4.51

งำน : พัฒนำสิ่งแวดล้อม
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสี โครงการพัฒนาสิง่ แวดล้อมและบริหารจัดการ
เขียวที่มีสุนทรียะการอนามัยสุขาภิบาลและ มหาวิทยาลัยสีเขียว
การจัดการสิง่ แวดล้อมที่ดีและมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่

ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

งำน : จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำร
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศสิง่ อานวยความ ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การ
สะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Simi
residential University

ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิง่ สนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สิง่ อานวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย

งำน : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อ
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศสิง่ อานวยความ เครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Simi residential การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
สะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
University
ให้พร้อมต่อการเป็น Simi residential University
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Simi
residential University

ภาคผนวก

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. คณะวิทยาการจัดการมีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านวิชาการอย่างชัดเจน
1. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศมีจานวนน้อย
2. เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
2. สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ปริญญาโท และปริญญาเอกยังต่ากว่าเกณฑ์
3. การจั ด การเรี ย นการสอนมี ก ารใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี หรื อ นวั ต กรรมในการสอน 3. สัดส่วนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร
4. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
5. มีการกาหนดเกณฑ์หรือมาตรการสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
6. คณะวิทยาการจัดการให้ความสาคัญและสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย
และผลิตผลงานสร้างสรรค์
7. มีผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติมากขึ้น
8. มีความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Treats)

1. โครงการบริการวิชาที่หลากหลาย และตอบสนองตามความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง 1. สภาพการณ์แข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
2. อัตราการลดลงของจานวน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลต่ออัตรา
2. คณะวิทยาการจัดการมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมีโครงการ/ การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. คณะวิทยาการจัดการมีเครือข่ายบริการวิชาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

