
คณะวิทยาการจัดการ

ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการก้าวล ้า น้าสู่สากล



บทน ำ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น าแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 รวมทั้งนโยบายของสภามหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการจึงได้ด าเนินการปรับปรุง

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตลอดระยะ 5 ปี ไว้อย่างชัดเจน  

เพ่ือให้มีความสอดคล้องและสามารถวางแผนกรอบการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

 คณะวิทยาการจัดการ มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับกรอบและทิศทางการบริหารงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแผนกลยุทธ์นี้ 

จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการวางแผนด าเนินงานให้กับผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผน ควบคุม 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการต่อไป  

 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์) 

                     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 



สำรบัญ 

                หน้ำ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 ปรัชญา               1 

 ปณิธาน               1 

 วิสัยทัศน์               1 

 พันธกิจ               1 

 นโยบายคณะวิทยาการจัดการ             2 

 เป้าประสงค์               5 

 อัตลักษณ์               5 

 เอกลักษณ์               5 

 จุดเน้นการขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการเข้าสู่ยุค F4          6 

 ค่านิยมองค์กรคณะวิทยาการจัดการ            7 

 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ            8 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของคณะวิทยาการจัดการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560 - 2564         9 

 แผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน           13 

 ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์            15 

 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย         17 



สำรบัญ (ต่อ) 

                หน้ำ 

ส่วนที่ 2  แผนงำน/โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์  

 แผนงาน งาน และงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560          24 

 

ส่วนที่ 3  รำยละเอียดโครงกำร กิจกรรม               

 รายละเอียดโครงการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย        25 

 

 ภำคผนวก               

   ตารางการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) คณะวิทยาการจัดการ       

   ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

  ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ  ที่ 143/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน พัฒนาและบริหารแผนกลยุทธ์ 

    และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
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ปรัชญา (Philosophy)  

“ ศึกษาดี  มีคุณธรรม  วิทยาการก้าวล ้า  น้าสู่สากล ”  
 

ปณิธาน (Determination)  
 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้  มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล                   
ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ต ารา และการบริการวิชาการ  
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
เป็นสถาบันชั้นน าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน  

 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน  Education 4.0 โดยการ 

บูรณาการกับการท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 

ของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน 
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่อาเซียน 

 
 

ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1
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นโยบายคณะวิทยาการจัดการ 

1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต   
1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบวิชาชีพ 

1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต ในลักษณะการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร 

1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

1.6 จัดท าแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.1 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการรู้ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. นโยบายด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ 

4.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
5.1 จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 

5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ 

5.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา 

5.4 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้เสีย 

5.5 พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.8 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดท างบประมาณ  

ที่สอดคล้องกับพันธกิจทุกพันธกิจและมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.1 พัฒนาแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างาน 

6.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณะและหน่วยงานอื่น 

6.6 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
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จากนโยบายสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2561) จัดท้าเป็นแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 
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เป้าประสงค ์(Goals)  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ   โดยการ 

บูรณาการกับการท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ และให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 
อัตลักษณ์ 

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 

เอกลักษณ์ 
 

 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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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    
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ค่านิยมองค์กร ของคณะวิทยาการจัดการ 
 

คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในด้าน “การน าองค์กร” เพ่ือสร้างระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะ ให้มี 
ความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริการจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คณะจึงก าหนดค่านิยมองค์กรของคณะวิทยาการจัดการ “FMSVRU” เพ่ือให้บุคลากรทุกคนใช้เป็นหลักคิดและปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ดังนี้ 

F = Following Best Practice มุ่งม่ันในหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเป็นธรรม  
มีจิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาความลับ ผลประโยชน์และทรัพย์สินขององค์กร ประพฤติปฏิบัติทางจรรยาบรรณ และกฎระเบียบขององค์กรตลอดเวลา 

M =  Mastery เชี่ยวชาญอย่างผู้น า บุคลากรทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่น 
สะท้อนความเป็นองค์กรหลักที่จัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน 

S  =  Service Mind  มีจิตใจบริการ มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ 

V  =  Visionary Leadership การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทางการน าองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างมีเป้าหมายและก าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  

R =  Reliability  สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ สานความสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพ่ิมคุณค่าในการบริการด้านความรู้  
ความช านาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความส าเร็จของผู้รับบริการเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน 

U  = Unity การท างานเป็นทีม โดยการประสานความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือความส าเร็จและความภาคภูมิใจ
ร่วมกัน 
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โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ  
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ้าสว่นราชการ 

สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลกี 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ฯ 

สาขาวิชาการบัญช ี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ 
และประกันคุณภาพการศึกษา 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หัวหน้าส้านักงานคณบดี 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ส้านักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายบริการวิชาการ 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จของคณะวิทยาการจัดการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560 - 2564   

ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
KPI 1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)    

ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ 
ร้อยละ  

80  
ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

KPI 1.2  จ านวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่ปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมข้ึน - 1 หลักสูตร - - - 
KPI 1.3  ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ร้อยละ  

80  
ร้อยละ  

90  
ร้อยละ 

95 
ร้อยละ 

95 
ร้อยละ 
100 

KPI 1.4  จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอน ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ   
หรือ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 

10 
ผลงาน  

9 
ผลงาน 

9 
ผลงาน 

9 
ผลงาน 

9 
ผลงาน 

KPI 1.5  จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาเพ่ือให้ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ - 3  
ผลงาน 

3  
ผลงาน 

3  
ผลงาน 

3  
ผลงาน 

KPI 1.6  ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น 

- B2 B2 B2 B2 

KPI 1.7  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ >4.51 >4.51 >4.51 >4.51 >4.51 
KPI 1.8  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
KPI 1.9  จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ - 9 เรื่อง 9 เรื่อง 9 เรื่อง 9 เรื่อง 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยังยืนของประเทศ 
KPI 2.1  จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี  -  1.7  

ล้านบาท  
1.7  

ล้านบาท 
1.7  

ล้านบาท 
1.7  

ล้านบาท 
KPI 2.2  จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์   

หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
2  

ผลงาน 
3  

ผลงาน 
4 

ผลงาน 
5 

ผลงาน 
5  

ผลงาน 
KPI 2.3  จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  - 

  
10 ผลงาน 15 ผลงาน 15 ผลงาน 15 ผลงาน 

KPI 2.4  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
หรืออ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

- 25 
ผลงาน 

30
ผลงาน 

30 
ผลงาน 

30 
ผลงาน 

KPI 2.5  ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัย ที่ท าวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

KPI 2.6  จ านวนรางวัลที่อาจารย์ หรือบุคลากร หรือนักศึกษา ที่ได้รับจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถด้ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ น 
KPI 3.1  จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 
KPI 3.2  ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก    

มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ 
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

KPI 3.3  ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

KPI 3.4  ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

KPI 3.5  จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส้านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น้าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส้านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
KPI 4.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  -  ระดับ  

5  
ระดับ  

5  
ระดับ  

5  
ระดับ  

5  
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
KPI 5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ  

40 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ  

50 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ 

50 
KPI 5.2  ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ร้อยละ  

40 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ  

50 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ 

50 
KPI 5.3  ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด - ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

KPI 5.4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

KPI 5.5  สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้ ต่องบประมาณทั้งหมด 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 

KPI 5.6  สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณรายได้ 40:60 40:60 40:60 40:60 40:60 

KPI 5.7  ร้อยละของผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายระดับคณะในตามเกณฑ์ สกอ. เพ่ิมขึ้น - ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 

KPI 5.8  ร้อยละของคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะเพ่ิมข้ึน - ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 

KPI 5.9  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) อันดับที่ 
200 

อันดับที่ 
200 

อันดับที่ 
195 

อันดับที่ 
190 

อันดับที่ 
185 

KPI 5.10  จ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่ 2,500 
คน 

2,500 
คน 

2,500 
คน 

2,500 
คน 

2,500 
คน 
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แผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น านโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยอาศัย
เทคนิคการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการด าเนินการผ่านมุมมองย่อย 
4 ด้าน ได้แก่ มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติกระบวนการ มิติคนและความรู้ และมิติการเงิน โดยแยกวิเคราะห์และสังเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม    
 รูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น      
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ู 

 และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map 
คณะวิทยาการจัดการ  
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ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี 

ความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน +3+I 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    

2.1 จัดหา สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ าความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ  
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์  
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ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ 
สร้างจิตส านักทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.1. บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

ยุทธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมี
ธรรมาภิบาล  

5.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล  

5.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  

5.3 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และ
บริการขั้นพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University   
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการ

จั ดการ เ รี ยนรู้ ที่ ก า ร เ รี ยนรู้ เ ชิ ง ผลิ ตภ าพ
(Productive learning)  

ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning) ต่อหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนในคณะ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

จ านวนหลักสูตรนานาชาติที่เพ่ิมข้ึน - 1 
หลักสูตร 

- - - 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้              
เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน +3+I 

 

ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา  

ร้อยละ  
80  

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียน
การสอน ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด  

10 
ผลงาน  

 

9 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา
เพ่ือให้ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ 

- 3 ผลงาน 3 ผลงาน 5 ผลงาน 5 ผลงาน 
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1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้              
เ ชิ ง ผ ลิ ตภ าพ  ( Productive learning) เ พ่ื อ
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน +3+I 

ร้อยละของหลักสูตรที่จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุน
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างาน
สู่ประชาคมอาเซียน +3+I ด าเนินการบรรลุ
ส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ     
ผ่านการท างานร่วมกับชุมชนต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

- ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะด้านภาษาสากล 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา 500 คน 500 คน 500 คน 500 คน 500 คน 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา - 30 คน 30 คน 30 คน 30 คน 

1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอาเซียน +3+I 
และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

1 
เครือข่าย 

4 
เครือข่าย 

4 
เครือข่าย 

4 
เครือข่าย 

4 
เครือข่าย 

หมายเหตุ  

 ประชาคมอาเซียน +3+I หมายถงึ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และ I คือ ประเทศอินเดีย 
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย … (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    
 2.1 จัดหา สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี -  1.7  
ล้านบาท  

1.7  
ล้านบาท 

1.7  
ล้านบาท 

1.7  
ล้านบาท 

 2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนการ พัฒนาประชารั ฐ  ลดความ 
เหลื่อมล้ าความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาต ิ 

 

จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น 
หรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  

2 ผลงาน 3 ผลงาน  4 ผลงาน  5 ผลงาน   5 ผลงาน  

จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

- 10 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรืออ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 
และสังคม 

- 25 
ผลงาน 

30
ผลงาน 

30
ผลงาน 

30
ผลงาน 
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย … (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก

ภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินพันธกิจ
สัมพันธ์  

1 พื้นที่ 
 

1 พื้นที่ 
  

1 พื้นที่ 
 

1 พื้นที่ 
 

1 พื้นที่ 
 

ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่าย 
นักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายใน 
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมกันศึกษา
และแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่
เป้าหมายร่วมทีบู่รณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
3.1.2 ระดบัความส าเรจ็ของการสร้างเครือข่ายนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยัเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วม 
ที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ   
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3 มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4 มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100  
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายมีการน าเอาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน  
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย … (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส้านักทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก
ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น้าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ระดับ  
3  

ระดับ  
5  

ระดับ  
5  

ระดับ  
5  

ระดับ  
5  

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน  
4.1.1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น  
เกณฑ์มาตรฐาน  1. ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และก าหนดตัวช้ีวัด  

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
3. ก ากับติดตามใหม้ีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความส าเร็จของตามตวับ่งช้ีที่วัดความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือบรหิารดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ่สาธารณชน  
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนิน 3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6-7 ข้อ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล   
5.2  ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

จั ดการฝึกอบรมและพัฒนาที่ มุ่ ง เน้ นการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่ รับผิดชอบต่อสังคมและได้
มาตรฐานสากล 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละของผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะและมหาวิทยาลัยภายในตามเกณฑ์ 
สกอ. เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสาร
องค์การและการสื่อสารการตลาดแบบ 
บูรณาการ (IMC) 

- ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
จัดประชุม 

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

5.3 พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ ป็ น 
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัย
สุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมี
ความพร้อมด้านอาคารสถานที ่

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(ระดับเอเชีย) 

-  อันดับที่ 
200  

อันดับที่ 
195  

อันดับที่ 
190 

อันดับที่ 
185 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุน 
การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวย
ความสะดวก และ บริการขั้นพ้ืนฐานภายใน
มหาวิ ทยาลั ย ให้ พร้ อมต่ อการ เป็ น  Semi 
residential University  

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการขั้นพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัย  

>3.51  >3.51  >3.51  >3.51  >3.51  

ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของนักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi Residential University  

>3.51  >3.51  >3.51  >3.51  >3.51  

 
หมายเหตุ :* เกณฑ์การประเมินผล  
5.2.3   ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  

ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 50 
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตาแผน ร้อยละ 51-100  
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อภาพลักษณอ์งค์กร มากกว่า 3.51  
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โครงสร้างแผนงาน งาน และงบประมาณ ประจ้าปี 2561 
1. แผนงานการผลิตบัณฑิต (Productive learning) 

1. งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสตูร 
2. งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสตูรนานาชาติ 
3. งาน จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
4. งาน เตรียมความพร้อมของนักศึกษา  
5. งาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน +3+I 
6. งาน พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบตัิผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
7. งาน พัฒนาด้านภาษาสากล 
8. งานสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอาเซียน +3+I 

2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
1. งาน จัดหาทุนสนับสนุนการสรา้งผลงานวิจัย 
2. งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

3. แผนงานพัฒนาพันธกิจสมัพันธ์ 
1. งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิ

4. แผนงานการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส้านึก 
1. งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

5. แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. งาน เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
2. งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
3. งาน สื่อสารองค์กรและการตลาด 
4. งาน ประชุม 
5. งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6. งาน จัดกาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 
7. งานพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 
 

แผนงาน / โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 2
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ส่วนที่ 2 
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2560 2561 2562 2563 2564

พฒันาปรับปรุงหลักสูตร 

กระบวนการจดัการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning)

โครงการการพฒันาปรับปรุง

หลักสูตร หรือพฒันากระบวนการ

จดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning)

ร้อยละของหลักสูตรทีพ่ฒันาหรือปรับปรุงเพือ่ให้

เกดิการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning) ต่อหลักสูตรทีจ่ดัการเรียนการสอนคณะ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

พฒันาปรับปรุงหลักสูตร 

กระบวนการจดัการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning)

โครงการพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตร

นานาชาติ

จ านวนหลักสูตรภาษาองักฤษ/นานาชาติที่

ปรับปรุงพฒันาเพิม่ขึ้น

- 1 หลักสูตร - - -

1. แผนงาน การผลิตบณัฑิต (Productive Learning)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1   การผลิตบณัฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งาน :  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

งาน :  พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรนานาชาติ

แผนกลยทุธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะวทิยาการจัดการ

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วดั
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2560 2561 2562 2563 2564

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วดั

ร้อยละของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษาทีม่ี

ผลงานเชิงประจกัษ์ต่อรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปี

การศึกษา

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

จ านวนผลงานเชิงประจกัษ์ทีเ่กดิจากการเรียนการ

สอน ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ.ก าหนด

10 ผลงาน 9 ผลงาน 10 ผลงาน 10 ผลงาน 10 ผลงาน

จ านวนผลงานเชิงประจกัษ์ของนักศึกษาเพือ่ให้

ได้รับการอา้งองิหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

- 3 ผลงาน 3 ผลงาน 5 ผลงาน 5 ผลงาน

งาน :  จัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ

พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning) เพือ่พฒันานักศึกษาให้

มีความพร้อมในการท างานสู่

ประชาคมอาเซียน +3+I

โครงการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 Productive Learning

พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ (Productive 

learning) เพือ่พฒันานักศึกษาให้มี

ความพร้อมในการท างานสู่

ประชาคมอาเซียน +3+I

งาน :  เตรียมความพร้อมนักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษากอ่นเขา้ศึกษา

ร้อยละของหลักสูตรทีจ่ดักจิกรรม เตรียมความ

พร้อมของนักศึกษากอ่นเขา้เรียน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
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ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วดั

พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ (Productive 

learning) เพือ่พฒันานักศึกษาให้มี

ความพร้อมในการท างานสู่

ประชาคมอาเซียน +3+I

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

พฒันานักศึกษาให้มีความพร้อมใน

การท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I

ร้อยละของโครงการทีส่่งเสริม และสนับสนุน

พฒันานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่

ประชาคมอาเซียน +3+I ด าเนินการบรรลุส าเร็จ

ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

จ านวนนักศึกษาทีเ่ขา้ร่วมการอบรมด้านภาษา 500 คน 500 คน 500 คน 500 คน 500 คน

จ านวนบุคลากรทีเ่ขา้ร่วมการอบรมด้านภาษา - 30 คน 30 คน 30 คน 30 คน

งาน :  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน +3+I

งาน :  พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิผ่านการท างานร่วมกับชุมชน

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

งาน :  พัฒนาด้านทักษะภาษาสากล

พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ (Productive 

learning) เพือ่พฒันานักศึกษาให้มี

ความพร้อมในการท างานสู่

ประชาคมอาเซียน +3+I

พฒันากจิกรรมกระบวนการเรียนรู้

จากการปฏิบัติผ่านการท างาน

ร่วมกบัชุมชน

ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการพฒันา

กจิกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ    

ผ่านการท างานร่วมกบัชุมชนต่อจ านวนนักศึกษา

ทัง้หมด

- ร้อยละ 20

ส่งเสริมสนับสนุนพฒันาสมรรถนะ

ด้านภาษา

พฒันาด้านทักษะด้านภาษาสากล

งาน :  สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอาเซียน +3+I

สร้างเครือขา่ยในรูปแบบประชารัฐ

เพือ่พฒันาคุณภาพบัณฑิต

สร้างเครือขา่ยกบัสถานศึกษา 

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน

อาเซียน +3+I

จ านวนเครือขา่ยความร่วมมือกบัสถานศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอาเซียน +3+I 

และมีการจดักจิกรรมร่วมกนั

1 เครือขา่ย 4 เครือขา่ย 4 เครือขา่ย 4 เครือขา่ย 4 เครือขา่ย 
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ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วดั

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2  การวจิัยและนวตักรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปญัหาของท้องถ่ิน

งาน  :   จัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวจิัย

จดัหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจยั โครงการจดัหาทุนสนับสนุนการ

สร้างผลงานวิจยั

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจยัต่อปี  -  1.7 

ล้านบาท

 1.7 

ล้านบาท

 1.7 

ล้านบาท

 1.7 

ล้านบาท

งาน  :   ส่งเสริมงานวจิัยและงานสร้างสรรค์

จ านวนผลงานวิจยัหรือนวัตกรรมทีส่ร้าง

องค์ความรู้ใหม่ทีต่อบโจทยร์ะดับท้องถิ่น

หรือสร้างสรรค์หรือแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

 2 ผลงาน  3 ผลงาน  4 ผลงาน  5 ผลงาน  5 ผลงาน

จ านวนผลงานวิจยัของอาจารยแ์ละนักวิจยัทีไ่ด้รับ

การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

 -  10 ผลงาน  15 ผลงาน  15 ผลงาน  15 ผลงาน

จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้รับการเผยแพร่

ระดับชาติหรืออา้งองิหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกจิและสังคม

 -  25 ผลงาน  30 ผลงาน  30 ผลงาน  30 ผลงาน

2. แผนงาน วจิัยและนวตักรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปญัหาของท้องถ่ิน

สร้างผลงานวิจยัทีเ่ป็นองค์ความรู้

ใหม่ทีต่อบโจทยร์ะดับประเทศชาติ

และท้องถิ่นเพือ่สนับสนุนการ

พฒันาประชารัฐ ลดความเหล่ือม

ล้ าความมั่งค่ัง และยั่งยนืของ

ท้องถิ่นประเทศชาติ

โครงการส่งเสริมงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์เพือ่เสริมสร้างความ

เขม้แขง็เพือ่การพฒันาท้องถิ่น



30

ฉบับปรบัปรงุ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

2560 2561 2562 2563 2564

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วดั

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

งาน  :   สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิ 

จ านวนพืน้ทีเ่ป้าหมายในการด าเนินพนัธกจิสัมพนัธ์ 1 พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 1 พืน้ที่ 1 พืน้ที่

ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือขา่ย

นักปฏิบัติเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้จากภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพือ่ร่วมกนัศึกษาและ

แกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่นทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย

ร่วมทีบู่รณาการภารกจิของมหาวิทยาลัย

ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

3. แผนงานพัฒนางานพันธกิจสัพันธ์

สร้างเครือขา่ยชุมชนนักปฏิบัติ

จากภายในและภายนอกเพือ่

ร่วมกนัศึกษาแกไ้ขปัญหาของ

ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้

ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้

อยา่งยั่งยนื

โครงการสร้างเครือขา่ยชุมชน

นักปฏิบัติเพือ่ร่วมศึกษาแกไ้ข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริม

พลังชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่

ได้อยา่งยั่งยนื
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ฉบับปรบัปรงุ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

2560 2561 2562 2563 2564

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วดั

งาน  :   บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม

บริหารจดัการงานส่งเสริมศาสนา

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ทัง้การอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ูสืบสาน 

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย

โครงการบริหารจดัการงานส่งเสริม

ศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหาร

จดัการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

4. แผนงานการส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4   การส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านักทางวฒันธรรมและการเรียนรูต้่างวฒันธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวฒันธรรมทีน่ าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
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2560 2561 2562 2563 2564

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วดั

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ปน็เลิศมีธรรมาภิบาล

งาน  :   เสริมสร้างธรรมาภิบาล

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บังคับ จดัการฝึกอบรมและ

พฒันาทีมุ่่งเน้นการปฏิบัติการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลัยทีรั่บผิดชอบต่อสังคม

และได้มาตรฐานสากล

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

และเป็นมหาวิทยาลัยทีรั่บผิดชอบ

ต่อสังคม มีการเบิกจา่ยให้เป็นไป

ด้วยความโปร่งใสถกูต้องตาม

ระเบียบ

ร้อยละของการเบิกจา่ยงบประมาณตามแผนที่

ก าหนด

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

งาน  :   มาตรฐานการศึกษาสู่ความเปน็เลิศ

5. แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โครงการจดัการมาตรฐาน

การศึกษาและพฒันาคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ร้อยละของผลการประกนัคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะและมหาวิทยาลัยภายในตามเกณฑ์ 

สกอ. เพิม่ขึ้น

- ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บังคับ จดัการฝึกอบรมและ

พฒันาทีมุ่่งเน้นการปฏิบัติการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลัยทีรั่บผิดชอบต่อสังคม

และได้มาตรฐานสากล
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2560 2561 2562 2563 2564

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วดั

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บังคับ จดัการฝึกอบรมและ

พฒันาทีมุ่่งเน้นการปฏิบัติการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลัยทีรั่บผิดชอบต่อสังคม

และได้มาตรฐานสากล

โครงการส่ือสารองค์กรและการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(IMC)

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่ือสาร

องค์การและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(IMC)

- ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บังคับ จดัการฝึกอบรมและ

พฒันาทีมุ่่งเน้นการปฏิบัติการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลัยทีรั่บผิดชอบต่อสังคม

และได้มาตรฐานสากล

โครงการจดัประชุมเพือ่พฒันา

ระบบบริหารจดัการโดยมีส่วร่วม

ของทุกภาคส่วน

ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณตามแผนการจดั

ประชุม

- ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งาน  :   สื่อสารองค์กรและการตลาด

งาน  :   การประชุม
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2560 2561 2562 2563 2564

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วดั

พฒันามหาวิทยาลัยให้เป็น

มหาวิทยาลัยสีเขยีวทีม่ีสุนทรียะ 

การอนามัยสุขาภิบาล และการ

จดัการส่ิงแวดล้อมทีดี่ และมีความ

พร้อมด้านอาคารสถานที่

โครงการพฒันาส่ิงแวดล้อมและ

มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพยีง

ผลการจดัอนัดับมหาวิทยาลัยสีเขยีว

(ระดับเอเชีย)

- อนัดับที ่

200

อนัดับที ่

195

อนัดับที ่

190

อนัดับที ่

185

จดัหาและพฒันาทรัพยากร

สนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ส่ิงอ านวยความสะดวก

 และ บริการขั้นพืน้ฐานภายใน

มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น 

Semi residential University

โครงการจดัหาและพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุน

การศึกษา การวิจยั และการบริการ

วิชาการ

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ของนักศึกษาและอาจารย์

ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการขั้นพืน้ฐาน

ภายในมหาวิทยาลัย

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51

งาน  :   พัฒนาสิ่งแวดล้อม

งาน  :   จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วจิัย บริการ
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2560 2561 2562 2563 2564

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วดั

จดัหาและพฒันาทรัพยากร

สนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ส่ิงอ านวยความสะดวก

 และ บริการขั้นพืน้ฐานภายใน

มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น 

Semi residential University

โครงการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบเครือขา่ยให้

พร้อมต่อการเป็น Semi 

residential University

ค่าเฉล่ีย ความพงึพอใจของนักศึกษา และอาจารย์

ต่อการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบ

เครือขา่ยให้พร้อมต่อการเป็น Semi Residential

 University

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51

งาน  :   พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ



 

36 
ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. คณะวิทยาการจัดการมีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านวิชาการอย่างชัดเจน   
2. เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
3. การจัดการเรียนการสอนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอน                  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร    
4. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
5. มีการก าหนดเกณฑ์หรือมาตรการสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
6. คณะวิทยาการจัดการให้ความส าคัญและสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย

และผลิตผลงานสร้างสรรค์  
7. มีผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติมากขึ้น 
8. มีความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ 

1. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศมีจ านวนน้อย 
2. สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ปริญญาโท และปริญญาเอกยังต่ ากว่าเกณฑ์ 
3. สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Treats)  

1. โครงการบริการวิชาที่หลากหลาย และตอบสนองตามความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

2. คณะวิทยาการจัดการมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมีโครงการ/
กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

3. คณะวิทยาการจัดการมีเครือข่ายบริการวิชาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

1. สภาพการณ์แข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึน 
2. อัตราการลดลงของจ านวน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลต่ออัตรา
การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

แผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที ่12 

นโยบายคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
ด้านการศึกษา 
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฎิรูป
การศึกษาแห่งการเรียนรู ้โดย
ให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือก
ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพ
ของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิต
โดยมีความใฝ่รู้และทกัษะที่
เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู ้
โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สัมมาชีพในพื้นที ่ลดความ
เหลื่อมล้า และพัฒนาก าลังคน
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกบั
พื้นที่ ทั้งในด้านเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกจิ
บริการ  
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
ตามแนวโน้มการจา้งงานใน
อนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้

ยุทธศาสตร ์1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึ่งประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพให้มีทกัษะ
ความรู ้และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานโครงการ 
1. แผนงานการลงทุนพัฒนา
เพิ่มศักยภาพปฐมวยั 
4. แผนการยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

นโยบายข้อที่ 1 การลงทุนพัฒนา
ประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา 
มีกลไกลการด าเนินงานใน 3 โครงการ 
ได้แก่ 
1.1 โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
กลุม่ใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน 
1.2 โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
สู่มหาวิทยาลัยระดบัโลก 
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลก  
นโยบายข้อ 3 การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการส่งเสรมิสถาบัน 
อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของตนเอง ทั้งในระดับหลักสูตร 
คณะ สถาบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ตามศักยภาพและบริบทของแต่ละ
กลุ่มสถาบัน  
นโยบายข้อ 6 การส่งเสริม
เครือข่ายมหาวิทยาลัย เป็นกลไกล
ส าคัญในการขับเคลื่อน นโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติหรือด าเนินการตาม

มีประเด็นทิศทาง 9 
ข้อ 
1. รอยต่อการศึกษา
ระดับอื่น 
2. การแก้ไขปัญหา
อุดมศึกษาปัจจุบันการ
จัดสถาบันอุดมศึกษา 
4 กลุ่ม 
3. ธรรมาภิบาลและ
บริหารจัดการ 
4.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
5. การเงินอุดมศึกษา 
6. การพัฒนาบุคลากร
ในอุดมศึกษา การ
พัฒนามหาวิทยาลัยรัฐ
กลุ่มใหม่ 
7. เครือข่ายอุดมศึกษา 
8. การพัฒนาใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
9. โครงสรา้งพื้นฐาน
การเรียนรู้  

นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
นโยบายข้อ 3 
พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
มีความรู้ความสามารถ  
มีอัตลักษณ์เด่นชัด 
เป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร ์1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยดึหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ ์ 
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน +3+I 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
กลยุทธ ์ 
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
จากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกัน

ยุทธศาสตร ์1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ ์ 
1.1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) 
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ ์ 
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
จากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกัน
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที ่12 

นโยบายคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดย
บูรณาการความรู้และ
คุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้
เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งใน
ด้านความรู ้ทักษะ การใฝ่
เรียนรู ้การแกป้ัญหาการรับ
ฟังความเห็นผู้อื่น การมี
คุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองด ีโดยเน้นความ
ร่วมมือระหวา่งผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกโรงเรียน  
ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิต
และพัฒนาครูที่มีคุณภาพและ
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตาม
วิชาที่สอน พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
ครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การเรียนทางไกล 
การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น รวมทั้ง
ปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

โจทย์ในการพัฒนาประเทศและ
เครือข่ายผลักดันประเด็นที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องการให้
ส่วนกลางเข้าไปช่วยสนับสนุนโดย
เครือข่ายเป็นกลไกลในการ
เช่ือมโยงการศึกษาทุกระดับและ
ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ และ
ประเทศ  
นโยบายข้อ 8 การผลิต พัฒนาครู 
และผู้บริหารการศึกษา  
การผลิตครูที่มีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการจอง
ประเทศทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยหลักส าคัญ คือการ
พัฒนาวิธกีารผลิตครู ตั้งแต่
กระบวนการรับเข้า กระบวนการ
ผลิตครูขั้นตอนที่ส าเร็จการศึกษา 
ติดตามดูแลครูเพื่อจะไปช่วยเหลอื
โรงเรียนที่บัณฑิตไปท างานด้วย 
นอกจากนี ้ยังมีแนวนโยบายที่จะ
เสนอรัฐบาลให้ใช้เครือข่าย
อุดมศึกษา 9 เครือข่าย เป็นพี่เลี้ยง
ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป  
 

ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยั่งยืน 
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ
เฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานวุงศ์ 
3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูป
การศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนา
ครูประจ าการแบบ Coaching 
3.4 พัฒนาครูพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมกีารปิด
การบรรยายสาธารณะ (Public 
Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้เข้ามาฟังแนวความคิดขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตจนได้รับ
การยกย่องจากหนว่ยงานภาครัฐหรือ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศมธีรรมาภบิาล 
กลยุทธ ์ 
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิต 
เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล  

ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยั่งยืน 
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารแีละ
เฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานวุงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศมธีรรมาภบิาล 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที ่12 

นโยบายคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
 ยุทธศาสตร ์2 การสร้าง

ความเป็นธรรม  
แนวทางการพัฒนา  
2. การกระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง  
3. การเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน  
แผนงานโครงการ  
3. โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณด้านการศึกษา
แบบมุ่งเน้นสัมฤทธิ ์ 
4. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง  

  นโยบายข้อ 2  
สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ  

ยุทธศาสตร ์1 การพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพบัณฑิต  
กลยุทธ ์ 
1.4. พัฒนากิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน  
ยุทธศาสตร ์3 การบริการวชิาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
กลยทุธ ์ 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชาน
เมือง และศูนย์เรยีนรูโ้ครงการตามแนว
พระราชด ารแิละหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งฝกึอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา แก้ปญัหาชุมชน 
ท้องถิ่นในพื้นทีม่หาวทิยาลยัตาม
แนวทาง University Engagement  
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบัติ
จากภายในและภายนอกเพื่อรว่มกัน
ศึกษาแก้ไขปญัหาของชมุชนทอ้งถิ่น 
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อยา่งยั่งยนื  
ยุทธศาสตร ์5 การบริหารการพัฒนา
มหาวทิยาลยัเพื่อ ความเป็นเลิศสูส่ากล  
กลยทุธ ์ 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ จัดการฝกึอบรมและพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัตกิารเสริมสรา้ง  
ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว  

ยุทธศาสตร ์1 การพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพบัณฑิต  
กลยุทธ ์ 
1.4. พัฒนากิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน  
ยุทธศาสตร ์3 การบริการวชิาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
กลยทุธ ์ 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชาน
เมือง และศูนย์เรยีนรูโ้ครงการตามแนว
พระราชด ารแิละหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งฝกึอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา แก้ปญัหาชุมชน 
ท้องถิ่นในพื้นทีม่หาวทิยาลยัตาม
แนวทาง University Engagement  
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบัติ
จากภายในและภายนอกเพื่อรว่มกัน
ศึกษาแก้ไขปญัหาของชมุชนทอ้งถิ่น 
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อยา่งยั่งยนื  
ยุทธศาสตร ์5 การบริหารการพัฒนา
มหาวทิยาลยัเพื่อ ความเป็นเลิศสูส่ากล  
กลยทุธ ์
 5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ จัดการฝกึอบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัตกิารเสริมสรา้ง 
ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวทิยาลยัสีเขยีว  
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และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที ่12 

นโยบายคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที ่2 
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่

เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  
1. การรักษาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิสร้างสมดุล
ของการอนุรกัษแ์ละใช้ประโยชน์
อยา่งยั่งยืนและเป็นธรรม  
5. สนับสนุนการลดการปลอ่ย
ก๊าซเรอืนกระจก และเพิม่ขีด
ความสามารถในการปรบัตัวตอ่
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
แผนงานโครงการ  
5. โครงการเมืองสีเขียว  
6. แผนงานด้านการลดกา๊ช
เร่ืองกระจก ที่เหมาะสมกับ
ประเทศ (NAMA Roadmap) 
และแผนงานด้านการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

  นโยบายขอ้ 2  
สร้างผลงานเชิงประจักษ์
ในการเปน็
สถาบันอดุมศึกษาเพือ่การ
พัฒนาทอ้งถิน่ให้เปน็ที่
ยอมรับ  

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
กลยุทธ ์ 
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
จากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
กลยุทธ ์ 
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
จากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร ์6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติ
ประพฤตมิชิอบและธรรมาภบิาล  
แนวทางพัฒนา  
1. ปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

นโยบายข้อ 2 การปรบัปรงุเกณฑ์
มาตรฐาน  
เพื่อปรับเกณฑ์มาตรฐานทั้ง
หลักสูตร อาจารย ์บัณฑิตและ
นักศึกษา ให้มีความหลากหลาย 
ครอบคลุมทั้งสายวิชาการ สาย
วิชาชีพและปฏบิัติการ เพื่อผลิต
นักวิจยั/นักวิชาการ(Academic) 

 นโยบายขอ้ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลยัขนาดกลาง  
นโยบายขอ้ 5 พัฒนาการ
บริหารจดัการใน
มหาวิทยาลยั  

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์ 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการปฏิบัติการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์ 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัตกิาร
ปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
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วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดเหมาะสม 
เกิดความคุ้มค่า  
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
และสร้างกลไกลในการ ติดตาม
ตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ  
5. ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
6. ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคลอ้งกบั ข้อบังคับสากล
หรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ  
แผนงานโครงการ  
2. การปฏิรูปการพัฒนาขา้ราชการ  
3. การเพิ่มประสิทธภิาพและ
คุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ  
4. การปรับปรุงกฎหมายเพือ่วาง
ระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณเชิงพื้นที ่
5. การบูรณาการโครงสรา้ง
พื้นฐานกลางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร
(Information and 
communication Technology 
/ ICT) ส าหรบัภาครัฐ 
(Government Shared 
Infrastructure)  

นักวิชาชพีชั้นสูง (Professional) 
และนักเทคนิค/นักปฏิบัต ิ
(Technical/Practice) 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศรวมทั้งสามารถแข่งขันได้
ในอาเซียน  
  

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
และได้มาตรฐานสากล  
5.3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขยีวที่มีสุนทรียะ  
การอนามยัสุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที ่ 
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก 
และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential University  

และเป็นมหาวิทยาลยัที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล  
5.3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขยีวที่มีสุนทรียะ  
การอนามยัสุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที ่ 
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก 
และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential University 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที ่12 

นโยบายคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
9. การสร้างกลไกล “ยับยั้ง” 
และ “สร้างความตระหนกัรู”้ 
เพื่อปอ้งกันการทจุริต  
10. การพัฒนากระบวนการจดัทา
นโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมาย
กฎระเบียบ ให้มีคุณภาพและมี
ส่วนรว่มจากทกุภาคสว่น   
ยุทธศาสตร ์8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร ์ 
แนวทางการพัฒนา  
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนาผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพณิชย์และเชิง
สังคม  
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้
เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี(Technopreneur)  
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

  นโยบายข้อ 2  
สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ  

ยุทธศาสตร ์2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ไขปญัหาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ไขปญัหาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์ที ่9 การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้าง
โอกาสเศรษฐกิจใหก้ระจาย
ตัวอยา่งทั่วถึง  
1.1 ภาคเหนอื : พัฒนาให้เป็น
ฐานเศรษฐกจิมูลค่าสูง  

  นโยบายข้อ 2  
สร้างผลงงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นที่ยอมรับ  
นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที ่12 

นโยบายคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.4 พัฒนาระบบการดแูล
ผู้สูงอายุรองรบัการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมอายุของภาคเหนอืที่
เร็วกวา่ระดบัประเทศ 10 ปี  
2. พัฒนาเมือง  
2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก  
2.1.2 ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมอืงอยา่งมีบูรณา
การภายใตก้ารมีส่วนร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนทอ้งถิน่  
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  
2.2 แนวทางการพัฒนาเมอืงส าคัญ  
2.1.2 พัฒนาเมอืงปริมณฑล 
(สมุทรปราการ นนทบุร ี
ปทุมธาน ีนครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมอืง
ศูนย์กลางการบรกิารธุรกิจและ
การพาณิชย์ศูนยก์ลางการขนส่ง
และโลจิสตกิส ์ศูนย์บรกิารด้าน
สุขภาพและการศึกษาและเมอืงที่
อยูอ่าศัย  
3. การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจ  
3.2 พื้นที่เศรษฐกจิพิเศษ
ชายแดน  
3.2.1 ส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกการลงทนุในพื้นที่เขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
แผนงานโครงการ  

การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสตูร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการท างานสู่ประชาคม
อาเซียน +3+I 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิน่ 
กลยุทธ์  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชา
รัฐ ลดความเหลื่อมล้ าสร้างความม่ันคง 
และยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร ์3 การบริการวชิาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ ์ 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศ
ชานเมือง และศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง

กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสตูร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการท างานสู่ประชาคม
อาเซียน +3+I 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิน่ 
กลยุทธ์  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชา
รัฐ ลดความเหลื่อมล้ าสร้างความม่ันคง 
และยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร ์3 การบริการวชิาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ ์ 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศ
ชานเมือง และศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชด ารแิละหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที ่12 

นโยบายคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
12. โครงการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษสระแกว้ ตาก 
สงขลา และ หนองคาย  

ฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นในพื้นที่
มหาวิทยาลัยตามแนวทาง 
University Engagement  

ฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นในพื้นที่
มหาวิทยาลัยตามแนวทาง 
University Engagement  

ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรม 
ไทย เพื่อการเรียนรู้สร้าง
ความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย นาไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาต ิระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาต ิ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  

    ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ 
สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ ์ 
4.1.บริหารจัดการงานส่งเสริม
ศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  
สืบสาน เผยแพรว่ัฒนธรรมไทย 
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับ
นานาชาต ิ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ 
สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ ์ 
4.1.บริหารจัดการงานส่งเสริม
ศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  
สืบสาน เผยแพรว่ัฒนธรรมไทย 
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับ
นานาชาต ิ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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