1

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
KPI 1.1 จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยำกำรที่พัฒนำ หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรท้องถิ่น
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น
1 หลักสูตร
1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ
1 หลักสูตร
KPI 1.2 จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี
1.2.1 ผลงำนที่ได้รับรำงวัล หรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ
4 ผลงำน
1.2.2 ผลงำนที่ได้รับกำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
4 ผลงำน
1.2.3 ผลงำนวิจัย หรือผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ระดับชำติ หรือนำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ.
50 ผลงาน
กำหนด
1.2.4 จำนวนนักศึกษำหรือศิษย์เก่ำที่ได้รับกำรยกย่อง ในระดับชำติหรือนำนำชำติ
8 คน
KPI 1.3 ร้อยละของอำจำรย์และนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติร่วมกับชุมชน
1.3.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่เข้ำร่วมโครงกำรต่อจำนวนอำจำรย์ทั้งหมด
ร้อยละ 40
1.3.2 ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรต่อจำนวนนักศึกษำทั้งหมด
ร้อยละ 80
KPI 1.4 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำทุกระดับที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิด
ร้อยละ 40
กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่น
KPI 1.5 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
1 เรื่อง
KPI 1.6 ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีที่สุดท้ำยที่มีผลงำนทดสอบตำมเกณฑ์ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)
ร้อยละ 85
หรือเทียบเท่ำ ระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป
แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)

3 หลักสูตร
57 ผลงำน
1 ผลงำน
57 ผลงำน
5 คน
ร้อยละ 32.65
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2 เรื่อง
-

2
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2 รำย
ร้อยละ 80
≥4.51

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)
ร้อยละ 71.75
เท่ำกับค่ำเฉลี่ย 4.35

KPI 1.7 จำนวน Startup ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของคณะวิทยำกำรจัดกำร
KPI 1.8 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีงำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
KPI 1.9 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตำมกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
KPI 2.1 ร้อยละของผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมที่ส อดคล้ องกับกำรพัฒ นำ
ร้อยละ 60
ท้องถิ่น และโจทย์กำรพัฒนำประเทศหรือแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น หรือ ปัญหำระดับประเทศ
KPI 2.2 จำนวนโครงกำรวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจำกควำมร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย
1 โครงกำร
1 โครงกำร
KPI 2.3 จำนวนผลงำนวิจัยของอำจำรย์และนักวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ
40 ผลงำน
23 ผลงำน
KPI 2.4 จำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจำที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus
5 ผลงำน
(พิจำรณำผลงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ ปีปัจจุบัน )
KPI 2.5 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงำนบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่ผู้รับบริกำร ชุมชน และสังคมได้
1 ผลงำน
2 ผลงำน
โดยสำมำรถนำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำ
KPI 2.6 จำนวนอำจำรย์ หรือบุคลำกรที่ได้รับรำงวัลจำกงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ทั้งระดับชำติ หรือนำนำชำติ
1 รำงวัล
1 รำงวัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
KPI 3. จำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง
1 ชุมชน
2 ชุมชน

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ค่าเป้าหมายประจาปี
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)
ประเด็ น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริ มศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ า งจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรี ยนรู้ ต่า งวัฒนธรรม อนุรั กษ์ฟื้น ฟูแ ละเผยแพร่ มรดก
ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
KPI 4.1 จำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือ
2 ผลงำน
1 ผลงำน
นำนำชำติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
KPI 5.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ร้อยละ 35
ร้อยละ 26.42
KPI 5.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่สำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศต่ออำจำรย์ทั้งหมดที่สำเร็จกำรศึกษำในระดับ
ร้อยละ 15
ร้อยละ 23.08
ปริญญำเอกที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิจำก ก.พ.
KPI 5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจำสถำบันที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ร้อยละ 60
ร้อยละ 41.51
KPI 5.4 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจำกผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ 3
KPI 5.5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์
ร้อยละ 5
ร้อยละ 0
สกอ. อยู่ในระดับดีมำก
KPI 5.6 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำนกำรขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)
ร้อยละ 20
ร้อยละ 0
KPI 5.7 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ร้อยละ 2
(ITA) เพิ่มขึ้น
KPI 5.8 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
น้อยกว่ำ 195
KPI 5.9 ส่วนแบ่งกำรตลำดของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเทียบกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้งหมด
4
KPI 5.10 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ร้อยละ 25
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

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

4

รายงานผลตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
1.1 พัฒนำปรับปรุงหลักสูตร โครงกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
ร้อยละของหลักสูตรที่จัดกำรเรียนรู้เชิง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนที่มีกำร
หลักสูตรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ ผลิตภำพ
เรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive
(Productive learning)
learning)
1.2 พัฒนำสมรรถนะของ
1.2.1 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร ร้อยละของรำยวิชำที่เปิดสอนในปี
นักศึกษำให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง เรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive กำรศึกษำที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ต่อ
ผลิตภำพ (Productive learning) learning)
รำยวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ
1.2.2 โครงกำรพัฒนำทักษะของ ร้อยละของนักศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ
นักศึกษำที่จำเป็นต่อกำรดำเนิน
ทักษะที่จำเป็นต่อกำรดำเนินชีวิตใน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21
1.2.3 โครงกำรพัฒนำกิจกรรม
ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
กระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ พัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้จำก
ผ่ำนกำรทำงำนร่วมกับชุมชน
กำรปฏิบัติงำนผ่ำนกำรทำงำนร่วมกับ
ชุมชนต่อนักศึกษำทั้งหมด
1.2.4 โครงกำรบ่มเพำะให้บัณฑิต ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรพัฒนำทักษะ
มีทักษะเป็นผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่
(Startup)

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

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 95

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
รวบรวมข้อมูล

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 40

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ร้อยละ 60

ร้อยละ 22.22
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1.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นำ
สมรรถนะทักษะด้ำนภำษำสำกล
1.4 สร้ำงเครือข่ำยในรูป แบบ
ประชำรัฐเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต

โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำสำกล
1.4.1 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยใน
รูปแบบประชำรัฐกับหน่วยงำน
ภำยในประเทศ
1.4.2 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย
ร่วมมือกับสถำนศึกษำหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนในต่ำงประเทศ

ร้อยละของนักศึกษำทุกชั้นปีที่เข้ำร่วม
กิจกรรมพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ
จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ภำยในประเทศที่มีกำรดำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน
จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
สถำนศึกษำหน่วยงำนภำครัฐ และ
เอกชนในต่ำงประเทศที่มีกำรดำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
2.1 จัดหำสนับสนุน
โครงกำรจัดหำทุนสนับสนุนกำร
จำนวนเงินสนับสนุนกำรวิจัยต่อปี
งบประมำณทุนวิจัย
สร้ำงผลงำนวิจัย
2.2 สร้ำงผลงำนวิจัยที่เป็น
2.2.1 โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยและ ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับกำรส่งเสริม
องค์ควำมรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชำติ งำนสร้ำงสรรค์เพื่อเสริมสร้ำงควำม กำรผลิตผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้ำง
และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ เข้มแข็งเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
องค์ควำมรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น
ประชำรัฐลดควำมเหลื่อมล้ำสร้ำง
หรือสร้ำงสรรค์หรือแก้ไขปัญหำชุมชน
ควำมมั่งคั่งและยั่งยืนของท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ประเทศชำติ
2.2.2 โครงกำรประชุมวิชำกำร
จำนวนครั้งกำรจัดประชุมวิชำกำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติร่วมกับภำคี ระดับชำติหรือนำนำชำติร่วมกับภำคี
เครือข่ำย
เครือข่ำยต่อปีงบประมำณ

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

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)

2 เครือข่ำย

4 เครือข่ำย

1 เครือข่ำย

-

1.7 ล้ำนบำท

6,141,000 บำท

ร้อยละ 80

-

1 ครั้ง

1 ครั้ง

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
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โครงการ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.1 สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนัก
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนัก จำนวนหมู่บ้ำนในจังหวัดปทุมธำนีและ
ปฏิบัติจำกภำยในและภำยนอกเพื่อ ปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำ จังหวัดสระแก้วที่มีฐำนข้อมูลตำบลใน
ร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชน ของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ กำรคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในกำร
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถดำรงอยู่ได้ พัฒนำท้องถิ่น
สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน
อย่ำงยั่งยืน
ระดับควำมสำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
ภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษำและแก้ไขปัญหำของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้ำหมำยร่วมที่บูรณำ
กำรภำรกิจของมหำวิทยำลัย
3.2 ยกระดั บ ผลงำนกิ จ กรรม โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
จำนวนโครงกำรนิทรรศกำรวันสำคัญ
กำรด ำเนิ น ง ำนโ ค ร ง ก ำ ร ต ำ ม แนวพระรำชดำริและหลักปรัชญำ
พระรำชด ำริ หลั กปรั ช ญำ ข อ ง ของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

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

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)

2 หมู่บ้ำน

2 หมู่บ้ำน

ระดับ 5

ระดับ 5

5 โครงกำร

1 โครงกำร

7
ค่าเป้าหมายประจาปี
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธร รม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4.1 บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริม โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริม ผลกำรดำเนินงำนตำมกลไก
5 ข้อ
4 ข้อ
ศำสนำทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ศำสนำทำนุบำรุงศิลปะและ
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
ทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำนเผยแพร่ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
วัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
5.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกร โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำร
ระดับ 5
ระดับ 5
มนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อม ทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำ
สมรรถนะให้อำจำรย์ และบุคลำกร
ให้เกิดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
(Productive Learning)
5.2 เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
โครงกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำร
ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำ
ระดับ 5
ระดับ 5
และเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อ เรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ องค์กรแห่งกำรเรียนรู้โครงสร้ำงชุมชน
สังคม
อุดมปัญญำ
5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ โครงกำรจัดกำรมำตรฐำน
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำม
ระดับ 5
ระดับ 5
สู่ควำมเป็นเลิศ
กำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพ
แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กำรศึกษำเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

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

โครงการ

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
บริหำรสำนักงำน
โครงกำรจัดประชุมเพื่อพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน
5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียว โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและ
ที่มีสุนทรียะกำรอนำมัยสุขำภิบำลและ บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีควำม
พร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่
5.6 จัดหำและพัฒนำ
5.6.1 โครงกำรจัดหำและพัฒนำ
ทรัพยำกร สนับสนุนกำรเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ทรัพยำกรสนับสนุน
เทคโนโลยีสำรสนเทศสิ่งอำนวยควำม กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำร
สะดวก และบริกำรขั้นพื้นฐำนภำยใน วิชำกำร
มหำวิทยำลัยให้พร้อมต่อกำรเป็น
Semi residential University
5.6.2 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และระบบเครือข่ำยให้
พร้อมต่อกำรเป็น Semi
residential University

ค่าเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ร้อยละ 90

(ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 78.70

ระดับควำมสำเร็จของบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยสีเขียว

ระดับ 5

-

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำและ
อำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุน กำรเรียนรู้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกและบริกำรขั้นพื้นฐำน
ภำยในมหำวิทยำลัย
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำ และ
อำจำรย์ต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และระบบเครือข่ำยให้พร้อม
ต่อกำรเป็น Semi residential
University

>4.51

เท่ำกับค่ำเฉลี่ย 4.26
(ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำ)

>4.51

เท่ำกับค่ำเฉลี่ย 3.32

ตัวชี้วัด

ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำม
แผนที่กำหนด
ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำม
แผนกำรจัดประชุม

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

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 40.94

