๒

๓

๔

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

๕

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย
บทบาทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามข้อก าหนดของพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา
๑๘ (๑) ที่กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของ
มหาวิ ท ยาลั ย และโดยเฉพาะมี อ านาจหน้ า ที่ ก าหนดนโยบาย และอนุ มั ติ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัยได้มี ก ารจัดประชุม ครั้ง ที่ ๕/๒๕๕๙
(นัดพิเ ศษ) เมื่ อวันที่ ๒๒–๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์
กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยการปรับนโยบายสภามหาวิทยาลัย
อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดิม โดยพิจารณานโยบายบางประเด็นที่ซ้าซ้อน และเพิ่ม
รายละเอี ย ดที่ จ ะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น มี ป ระเด็ น นโ ยบาย
สภามหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงจากเดิมจานวน ๓ เรื่อง คือ ๑.การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(VRU. Education ๔.๐) ๒.การสร้างสังคมอุดมปัญญา (VRU. Wisdoms) และ
๓.งานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement)
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัง หวัดปทุ ม ธานี พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๑ ฉบับ นี้ มี วัตถุป ระสงค์ส าคัญ เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนิ นการของมหาวิ ท ยาลัย ในการพัฒ นาแผนกลยุท ธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารมหาวิทยาลัยให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
(นายจรูญ ถาวรจักร์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๖

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทนา
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑
๑. นโยบาย
นโยบายข้อที่ ๑ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายข้อที่ ๒ สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายข้อที่ ๓ พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับในด้านการมีส่วน
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายข้อที่ ๔ พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจานวน
นักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย ๑๒,๐๐๐ คน
นโยบายข้อที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ธรรมาภิบาล
๒. แนวทางในการดาเนินงาน
๓. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ และเป้าหมายการดาเนินงาน

๑
๕
๖
๘
๘
๘
๙
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๒

๗

บทนา
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มจากการที่สมเด็จพระราช
ปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อ
การศึ ก ษาของกุ ล สตรีไ ทย จึ ง ประทานอาคารพร้อมที่ ดิน ประมาณ ๔ ไร่ ให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๔
มิถุนายน ๒๔๗๕ ปัจจุบัน คือ เลขที่ ๑๕๓ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึก ษา
ตอนปลาย (ม.๗-๘) มาจากโรงเรี ย นเบญจมราชาลั ย อาจารย์ ใ หญ่ ค นแรก
คือ อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้ชื่อย่อย่อ พ เป็นสัญลักษณ์
และสีเขียว เป็นสีประจาโรงเรียน เนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติของพระองค์
ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษา ทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนก
สามัญศึกษาด้วยดีตลอดมา และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ และคานาหน้า
ชื่อตามความเหมาะสม โดยในปี ๒๕๑๓ ได้ยกฐานะเป็นวิท ยาลัยครูเ พชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ปี ๒๕๑๕ ได้ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้ง ปัจจุบันคือ เลขที่
๑ หมู่ที่ ๒๐ ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๔๘ ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐ โดยอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผู้อานวยการวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้นได้ดาเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับ
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี (นายประสิ ท ธิ์ อุ ไ รรั ต น์ ) จึ ง ได้ ที่ ดิ น ทรั พย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี เ นื้อที่ ทั้ งหมด ๓๘๑ ไร่ ๒ งาน
๙๑ ตารางวา

๒

ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพือ่ พัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

พันธกิจ
เป็นสถาบันอุ ดมศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาท้อ งถิ่นที่ เสริม สร้างพลัง ปัญ ญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิทยา
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่งคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล และยั่งยืน โดยมี วัตถุป ระสงค์ให้การศึก ษา ส่ง เสริม วิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ท านุบ ารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม ผลิตครูและส่ง เสริม วิท ยฐานะครู
ในการดาเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ ดังนี้
๑. แสวงหาความจริงเพื่ อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
๒. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรัก
และผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คน

๓
ในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวน
และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
๔. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และ
นั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ให้ มี จิ ต ส านึ ก ประชาธิ ป ไตย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
ความสามารถในการบริห ารงานพั ฒ นาชุม ชนและท้ องถิ่นเพื่อประโยชน์ ข อง
ส่วนรวม
๕. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของวิ ช าชี พ ครู ผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง
๖. ประสานความร่วมมื อและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
๗. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๘. ศึ ก ษา วิ จั ย ส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว
พระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์
๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็น
ที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
๒. การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
การแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ

๔
๓. สร้ า งสรรค์ ผ ลงานวิ จั ย ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรับ ในระดั บ ชาติ และระดั บ
นานาชาติ
๔. เป็นองค์การที่มีธรรมภิบาลในการบริหาร ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒ นาคุณภาพบัณฑิ ตตรงความต้องการของสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๓. การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
๔. การท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบ สาน ศิล ปวัฒ นธรรมของท้ องถิ่น และ
ของชาติ
๕. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๖. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ค่านิยมหลัก
“VALAYA”
V : Visionary
= เป็นผู้รอบรู้
A : Activeness
= ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
L : Like to learn = สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A : Adaptive
= ปรับตัวได้ดี พร้อมพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
Y : Yields
= ผลงานเป็นที่ประจักษ์
A : Acceptance and Friendliness = เป็นที่ยอมรับในการเป็น
กัลยาณมิตร

อธิการบดี

งานศูนย์ภาษา

งานวิชาศกษาทัวไป

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

สถาบันวิจัยและพั นา

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ

รองอธิการบดี

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานบริหาร
ทรัพย์สินและรายได้

หน่วยงานมาตร าน
และจัดการคุณภาพ

หน่วยงาน
วิเทศสัมพันธ์

หน่วยงาน
ศิลปวั นธรรม

กองพั นานักศกษา

กองนโยบายและแ น

กองกลาง

สานักงานอธิการบดี

ู้ช่วยอธิการบดี

สานักงานสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
กทม.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

บัณ ิตวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์

หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิน ลงานมหาวิทยาลัย

๕

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

๖

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายจรูญ ถาวรจักร
นายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้ทรงคุณวุ ิ

นายสุวฒ
ั น์ เทพอารักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้ทรงคุณวุ ิ

รศ.ชาคริต อนันทราวัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้ทรงคุณวุ ิ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้ทรงคุณวุ ิ

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้ทรงคุณวุ ิ

นายศานิตย์ นาคสุขศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้ทรงคุณวุ ิ

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ู้ทรงคุณวุ ิ

ศ.ดร.เดือน คาดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้ทรงคุณวุ ิ

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้ทรงคุณวุ ิ

รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้ทรงคุณวุ ิ

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
ประธานกรรมการส่งเสริม ประธานสภาคณาจารย์
กิจการมหาวิทยาลัย
และข้าราชการ

๗

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้แทน ู้บริหาร

ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้แทน ู้บริหาร

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้แทน ู้บริหาร

รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้แทน ู้บริหาร

ผศ.ดร.ฉันทะ จันทะเสนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้แทนคณาจารย์

อาจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้แทนคณาจารย์

อาจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ู้แทนคณาจารย์

ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๘

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑
สืบ เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลก รวมทั้ งสังคมไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่
สัง คมยุคดิจิตอลและระบบเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ ท าให้ป ระเทศไทยมีความ
จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ นโยบายและ
ยุท ธศาสตร์ชาติที่ เรียกว่าประเทศไทย ๔.๐ นโยบายประชารัฐ และการปฏิรูป
การศึกษาให้เป็นการศึกษา ๔.๐
คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และกาหนด
นโยบายการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต อบสนองต่ อ การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารใช้เป็น
เป้ า หมายและแนวทางในการบริ ห ารการด าเนิ น งานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ล และใช้ เ ป็ น กรอบในการก ากั บ ติ ด ตามผล การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้มีสาระสาคัญ
ของนโยบายสภามหาวิทยาลัยในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ดังนี้

๑. นโยบาย
นโยบายข้ อที ๑ ยกระดับคุณภาพมาตร านการจัดการศกษาตาม
เกณ ์มาตร าน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยสรรหา สนับสนุนให้คณาจารย์มี
คุ ณ วุ ฒิ ผลงานและต าแหน่ ง ทางวิ ช าการตามเกณฑ์ ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์
นักศึกษา ศิษย์เก่า ผลิตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติ
และนานาชาติ และมี ก ารเปิดสอนหลัก สูตรปริญ ญาสองภาษา หรือหลัก สูตร
นานาชาติเพิ่มอย่างน้อย ๕ หลักสูตร ใน พ.ศ. ๒๕๖๐

๙
น โ ย บ า ย ข้ อ ที ๒ ส ร้ า ง ล ง า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ ใ น ก า ร เ ป็ น
สถาบันอุดมศกษาเพือการพั นาท้องถินให้เป็นทียอมรับทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งใน
ส่ ว นของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และ การท านุ บ ารุ ง
ศิล ปวัฒ นธรรม เร่ง ฝึก บัณฑิ ตให้มี ความสามารถ มีบ ทบาท เข้าไปมี ส่วนร่ว ม
ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามอัตลักษณ์อย่างชัดเจน ผลิตผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่บูรณาการศาสตร์แบบสหสาขา และตอบสนองความต้องการทั้ง
ระดับ ประเทศชาติและท้ อ งถิ่น เพื่ อ สนับ สนุนการพัฒ นาประชารัฐ เร่ง สร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
แก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนอุดมปัญญา
เป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ปัญญาเชิงการปฏิบัติจาก
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
นโยบายข้อที ๓ พั นาและ ลิตบัณ ิตให้มีความรู้ ความสามารถ
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นทียอมรับในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น และพร้อม
ทางานในบริบทของประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร นวัตกรรม
การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการตามปรั ช ญาการเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ
(Productive Learning Philosophy) ที่ ส่ ง เสริม ให้ผู้เ รีย นมี ทั ก ษะด้ านการคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดด้านคุณธรรม และความ
รับ ผิดชอบ และมี ผ ลงานเชิงประจักษ์นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการ
เปลี่ยนแปลง และมีการคัดเลือก ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มี ความสามารถสูง
พิเศษ (Talent) สร้างและนาเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
นโยบายข้ อ ที ๔ พั นาเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ขนาดกลางที่ มี จ านวน
นักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย ๑๒,๐๐๐ คน โดยจัดให้มีการกาหนดกลยุทธ์
ชัดเจน นาไปปฏิบัติได้จริงในด้านการรับนักศึกษาการลงทุนด้านอาคารสถานที่
ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ความต้องการด้านอัตรากาลังและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการบริหารการเงิน

๑๐
นโยบายข้อที ๕ พั นาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพือสร้าง
ธรรมาภิบาล โดยเสริมสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ให้มหาวิทยาลัยมี
พลวัตรในการพัฒนา เรียนรู้เ ติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการเชิง คุณภาพ
เสริ ม สร้ า งขี ด สมรรถนะของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและ
สารสนเทศ สร้างความเป็นนานาชาติ พั ฒ นามหาวิท ยาลัยให้เป็นองค์ก ารที่มี
กายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ สภาพการทางานที่ดี การมีสุนทรียะ และ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนาแนวพระราชดาริ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดาเนิน
ชีวิต และเตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ

๒. การพั นานโยบายสู่การปฏิบัติ
การพัฒ นานโยบายสู่ก ารปฏิบัติ เ พื่อ ทาให้นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ได้รับการตอบสนองจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย และมีการกาหนดแผนงาน
โครงการ กิจกรรมหลัก และผลักดันให้มี นาไปสู่การปฏิบัติให้ เกิดสัมฤทธิ์ผลตาม
เจตนารมณ์ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดแนวทางในพัฒ นา
นโยบายสู่การปฏิบัติโดยแบ่งออก ๗ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ สังเคราะห์แนวความคิด พัฒนาบุคลากร ปรับกระบวน
ทัศน์ พัฒนาเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ระยะที่ ๒ ประกาศนโยบาย เสริมสร้างความเข้าใจของบุคลากรทุก
ระดับจัดระบบกลไกในการสนับสนุน สร้างแนวร่วมจากทุกภาคส่วน
ระยะที่ ๓ ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

๑๑
ระยะที่ ๔ ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ และการพั ฒ นา
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
ระยะที่ ๕ สรุ ป บทเรี ย นการด าเนิ น งานตามนโยบา ยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ระยะที่ ๖ ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ระยะที่ ๗ เผยแพร่ ค วามส าเร็ จ ตามนโยบายสภามหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สู่สาธารณะ

๑๒

๓. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ และเป้าหมายการดาเนินงาน
เพื่อให้การดาเนินงานของนโยบายสภามหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์
จึงได้กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จ และเป้าหมายการดาเนินงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
นโยบายข้ อที ๑ ยกระดับคุณภาพมาตร านการจัดการศกษาตาม
เกณ ์มาตร านทั้งระดับชาติ และนานาชาติ โดยสรรหา สนับสนุนให้คณาจารย์
มี คุ ณ วุ ฒิ ผลงานและต าแหน่ ง ทางวิ ช าการตามเกณฑ์ ส่ ง เสริม ให้ คณาจารย์
นักศึกษา ศิษย์เก่า ผลิตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติ
และนานาชาติ และมี ก ารเปิดสอนหลัก สูตรปริญ ญาสองภาษา หรือหลัก สูตร
นานาชาติเพิ่มอย่างน้อย ๕ หลักสูตร ในพ.ศ. ๒๕๖๐
ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ปี๒๕๕๙ ปี๒๕๖๐ ปี๒๕๖๑
๑. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.
๒. จานวนรางวัลที่อาจารย์หรือบุคลากรหรือ
นักศึกษาที่ได้รับในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

> ๔.๕๐ > ๔.๕๐ > ๔.๕๐
๑
รางวัล

๑
รางวัล

๑
รางวัล

๓. อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทาง ร้อยละ
วิชาการ
๓๐
๔. อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ร้อยละ
ปริญญาเอก
๓๐
๕. จานวนหลักสูตรนานาชาติที่เพิ่มขึ้น
๑

ร้อยละ
๔๐
ร้อยละ
๔๐
๒

ร้อยละ
๕๐
ร้อยละ
๕๐
๒

๑๓
น โ ย บ า ย ข้ อ ที ๒ ส ร้ า ง ล ง า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ ใ น ก า ร เ ป็ น
สถาบันอุดมศกษาเพือการพั นาท้องถินให้เป็นทียอมรับ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งใน
ส่ ว นของ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เร่งฝึกบัณฑิตให้มีความสามารถ บทบาท ส่วนร่วม ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม ตามอัตลักษณ์อย่างชัดเจน ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ ที่ บู ร ณาการศาสตร์ แ บบสหสาขา และตอบสนองความต้ อ งการทั้ ง
ระดับ ประเทศชาติ และท้ อ งถิ่น เพื่ อ สนับ สนุนการพัฒ นาประชารัฐ เร่ง สร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
แก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกันมุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนอุดมปัญญา
เป็นแหล่งเรียนรู้ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ปัญญาเชิงการปฏิบัติจาก
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๑. จานวนพื้นที่เป้าหมายการดาเนินงานพันธกิจ
๓
๓
๓
สัมพันธ์ ได้แก่ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่ พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
โดยรอบมหาวิทยาลัย และจังหวัดสระแก้ว
๒. ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชน
๓
๔
๕
นักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากภายใน
ระดับ ระดับ ระดับ
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันศึกษา
และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่บรู ณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัยโดยมีระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๑ มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับที่ ๒ มีการดาเนินกิจกรรมร่วมมือ

๑๔

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ระดับที่ ๓ มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการร้อยละ ๕๐
ระดับที่ ๔ มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ >ร้อยละ๕๐
ระดับที่ ๕ ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจน

๓. ร้อยละหลักสูตรที่นกั ศึกษามีโครงการจิตอาสา ร้อยละ
ในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
๘๐
๔. จานวนผลงานวิจัยทีส่ ร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
๗
ตอบโจทย์ ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
ผลงาน
โดยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
๕. จานวนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไข
๗
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ผลงาน
๖. จานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับ
๒ ครัง้
นานาชาติต่อปีการศึกษา
๗. จานวนบทความที่ได้รบั การอ้างอิงในระดับชาติ
๑๐
หรือนานาชาติในปีการศึกษา
บทความ
• ระดับชาติ ร้อยละ ๗๐
• ระดับนานาชาติ ร้อยละ ๓๐
๘. จานวนเงินวิจัยทีส่ นับสนุนต่อปี (ล้านบาท)
๓๕

ร้อยละ
๘๕
๑๔
ผลงาน

ร้อยละ
๙๐
๒๑
ผลงาน

๑๔
ผลงาน
๒ ครั้ง

๒๑
ผลงาน
๒ ครั้ง

๑๒
๑๕
บทความ บทความ
๓๕

๓๕

๑๕
นโยบายข้ อ ที ๓ พั นาและ ลิ ต บั ณ ิ ต ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นทียอมรับในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น และพร้อม
ทางานในบริบทของประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร นวัตกรรม
การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการตามปรั ช ญาการเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ
(Productive Learning Philosophy) ที่ ส่ ง เสริม ให้ผู้เ รีย นมี ทั ก ษะด้ านการคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดด้านคุณธรรม และความ
รับ ผิดชอบ และมี ผ ลงานเชิงประจักษ์นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการ
เปลี่ยนแปลง และมีการคัดเลือก ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูง
พิเศษ (Talent) สร้างและนาเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๕๐
๘๐ ๑๐๐

๑. ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุง
เพื่อให้เกิดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
(Productive learning) ต่อหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนในคณะ
๒. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนใน ๗๐
๘๐
๙๐
ปีการศึกษา
๓. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ทเี่ กิดจากการเรียน ๑๐
๒๐
๓๐
การสอน ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
ผลงาน ผลงาน ผลงาน
หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ.
กาหนด

๑๖

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๔. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
ปี ๑ จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี
ปี ๒ มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถูกนาไปใช้
ปี ๓ ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๗
เรื่อง

๑๗
นโยบายข้ อ ที ๔ พั นาเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ขนาดกลางที่ มี จ านวน
นักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย ๑๒,๐๐๐ คน โดยจัดให้มีการกาหนดกลยุทธ์
ชัดเจน นาไปปฏิบัติได้จริงในด้านการรับนักศึกษา มีการลงทุนด้านอาคารสถานที่
ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ความต้องการด้านอัตรากาลังและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการบริหารการเงิน
ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. จานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่

ปี
๒๕๕๙

ปี
๒๕๖๐

ปี
๒๕๖๑

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
คน
คน
คน

๒. สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้ ต่อ
งบประมาณทั้งหมด

๑:๕

๑:๕

๑:๕

๓. ร้อยละของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เช่น หนังสือตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ที่เพิ่มขึ้นต่อปี

ร้อยละ
๕

ร้อยละ
๕

ร้อยละ
๕

๔. ร้อยละของบุคลากรที่มผี ลประเมิน
สมรรถนะตามเกณฑ์กาหนด

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๕

ร้อยละ
๙๐

๑๘
นโยบายข้อที ๕ พั นาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพือสร้าง
ธรรมาภิบาล โดยเสริมสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ให้มหาวิทยาลัยมี
พลวัตรในการพัฒนา เรียนรู้เ ติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการเชิง คุณภาพ
เสริ ม สร้ า งขี ด สมรรถนะของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและ
สารสนเทศ สร้า งความเป็นนานาชาติ พั ฒ นามหาวิท ยาลัยให้เป็นองค์ก ารที่มี
กายภาพและบรรยากาศ ทางวิชาการ สภาพการทางานที่ดี การมีสุนทรียะ และ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนาแนวพระราชดาริ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดาเนิน
ชีวิต และเตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๑. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากร
> ๔.๕๐ > ๔.๕๐ > ๔.๕๐
ต่อองค์กร
๒. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๙๐
๙๐
๙๐
๓. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่
(ระดับเอเชีย)
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๔. ระดับความสาเร็จของการน้อมนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ระดับ ระดับ ระดับ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
๓
๔
๕
ระดับที่ ๑ มีการมอบนโยบายในการ
นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๙

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
มาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมาย
ผู้รบั ผิดชอบในการกาหนด และผลักดัน
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติงานจนเกิด
กระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวาง
ตามสภาพของมหาวิทยาลัย
ระดับที่ ๒ มหาวิทยาลัยพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น
สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว
ขึ้น
ระดับที่ ๓ บุคลากรและนักศึกษา
มีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
และมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้
ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้าง
อุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๔ มีการกาหนดหรือประกาศ
กลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผูบ้ ริหาร
บุคลากร และนักศึกษา ที่เป็นต้นแบบแห่ง
วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือ
และปฏิบัติตาม

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๒๐

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ระดับที่ ๕ มหาวิทยาลัยได้รบั ความ
ชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รบั ประกาศ
เกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณะ

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
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๒๑

๒๒

๒๓

