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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดท าข้ึนภายใต้
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 -2564 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 และจากผลการทบทวนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ จึงต้องอาศัยการรวมพลัง ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานบริหารจัดการ และน า
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 

คณะกรรมการจัดท า ร่าง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร 
บุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต่อไป 
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บทท่ี 1 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ปรัชญา 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี     

ปณธิาน  
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมัง่ค่ังของชุมชน   

อัตลกัษณ ์     
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน 

เอกลักษณ์  
 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ค่านิยม  

“ VALAYA ” 
V  :   Visionary     =  เป็นผู้รอบรู ้

 A  :  Activeness    =   ท างานเชิงรุก รเิริ่มสร้างสรรค์  
L  :  Like to learn    = สนใจใฝเ่รยีนรู้อย่างต่อเนื่อง  
A  :  Adaptive     =  ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง  
Y  :  Yields     =  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
A  :  Acceptance and Friendliness         =  เป็นที่ยอมรบัในการเป็นกัลยาณมิตร 

วัฒนธรรมองค์กร 
 พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ร่วมพัฒนาท้องถ่ิน 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน – ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

 1. มียุทธศาสตร์แผนการขับเคลื่อนงานที่ชัดเจน สอดรับกับบริบทของ    
การอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติ 
2. มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และการบริหาร       
การเปลี่ยนแปลง 
3. คณะผู้บริหารมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาและบริหารงาน                
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
4. มีแรงบันดาลใจ เกียรติภูมิ ความภาคภูมิใจ ค่านิยมร่วมในการเป็น
สถาบันของเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
5. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ มีพลังและศักยภาพในการสร้าง      
การเปลี่ยนแปลง  
 

 1.สร้างผลงานด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้แก่ชุมชน      
สถานประกอบการในจังหวัดที่รับผิดชอบ 
2.ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนให้ทรัพยากรมนุษย์มีสมรรถนะพร้อมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานความรู้และพัฒนาสังคมไทย  
3.เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนให้ครูและเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมใน      
การยกระดับคุณภาพกับครูในสถานศึกษา 
4.ร่วมมือเป็นพันธมิตรเครือข่ายหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ    
ในการด าเนินงานตามภารกิจ 
5.การขยายงานสนับสนุนความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มคนทุกช่วงระดับ
อายุและกลุ่มอาชีพ 
6.การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การให้บริการ
วิชาการ และการบริหารจัดการ 

 1.การท างานและการให้บริการเป็นแบบระบบราชการ การพัฒนา
นวัตกรรมปรับปรุงการท างานยังไม่เกิดประสิทธิผล 
2.บุคลากรยังขาดสมรรถนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานรองรับ
การเปลี่ยนแปลง  
3. กระบวนการท างาน การประสานงานเน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ขาด
การจัดระบบงานและการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยท างาน  
 4. การจัดความรู้ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล 
และใช้ข้อมูลย้อนกลับยังไม่มีประสิทธิภาพ  
5. การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินและทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณค่า   
ทางเศรษฐกิจและสังคมมีน้อยไม่สมดุลกับศักยภาพที่มี 

 1. การลดลงของจ านวนผู้เรียนในวัยอุดมศึกษาที่ผลต่อรายได้และงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาจากรัฐบาลที่ลดลง  
2.การขยายจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติที่เปิด
สอนในระบบทางไกลแบบทดลองเรียนได้  
3. ความซับซ้อนของปัญหาและความต้องการที่ต้องมีการบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ การศึกษาในระดับพื้นที่  
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ที่ทดแทนแรงงาน
มนุษย์และลดบทบาทมหาวิทยาลัยด้านการสอน  
5. การขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นของรัฐบาลโดยหน่วยงานในพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ
ที่ไม่สอดคล้องไม่เสริมพลังของพื้นที่  
 

S 
STRENGTHS 

จุดแข็ง 

W 
WEAKNESSES 

จุดอ่อน 

O 
OPPORTUNTIES 

โอกาส 

T 
THREATS 

อุปสรรค 



 
 
 

9 
 

 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

  



 
 
 

10 
 
 
 

วิสัยทัศน์   
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ท้องถ่ินให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
พันธกิจ   

1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย      
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินและเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถ่ิน    

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ                 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 

4.ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  
เป้าประสงค ์   

1.บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ   
2.วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ินเพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ   
3.ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มข้ึน 
4.บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุ

วัฒนธรรม   
5.มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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 ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1.จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
    1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

 
 
15 หลักสูตร 
2 หลักสูตร 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม     

การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯสระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● งานศูนย์ภาษา 
● บัณฑิตวิทยาลัย 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
     1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
     1.2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
     1.2.3 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
หรือ นานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 
     1.2.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 
45 ผลงาน 
26 ผลงาน 
300 ผลงาน 
 
8 คน 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

กองพัฒนานักศึกษา อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

1.3 ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
     1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 
 
ร้อยละ 40 
 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม       
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 
 

 รศ.ดร นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

     1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 
 

ร้อยละ 80 ● งานวิชาศึกษาทั่วไป ● งานวิชาศึกษาทั่วไป  



 
 
 

12 
 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีผลงานเชิงประจักษ์          
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์     
การพัฒนาท้องถิ่น  

ร้อยละ 40 ● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม     
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● บัณฑิตวิทยาลัย 

● บัณฑิตวิทยาลัย 

● กองพัฒนานักศึกษา 

 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี 
 อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ  

ร้อยละ 7 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.6 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ   9 เรื่อง ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี 

1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 
1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป 
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น 

 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม          
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● บัณฑิตวิยาลัย 

งานศูนย์ภาษา รศ.ศศินันท์ เศษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.8 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย  

20 ราย 
 
 
 

● ทุกคณะ(ยกเว้นคณะครุ
ศาสตร์) 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่ 

งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รศ.ดร นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
 



 
 
 

13 
 

 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  
 

ร้อยละ 80 ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี 

1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

มากกว่า 4.51 ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี 

1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบ
การศึกษา 

ร้อยละ 85 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
 

1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ ที่ได้รับ
การบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น 

ร้อยละ 60 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
 

1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู  ร้อยละ 80 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
 

1.14 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ            
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
 
 
 

≥ร้อยละ 60 ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ            ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ            รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้าง
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศ 
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 60 ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม    
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคี
เครือข่าย 

10 โครงการ ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม    
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

รศ.ดร. นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

350 ผลงาน ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับ
การอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

70 บทความ ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรม 
   2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
       

30 ผลงาน 
 
 
 

●คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
●คณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 
●คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
●คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
●มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า
แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการ
ไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

15 ผลงาน ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 

15 รางวัล ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.7 จ านวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู 

10 ผลงาน ● คณะครุศาสตร์ 
● ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ 

คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.2 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

3 ชุมชน ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพรองรับโอกาสและความท้าทายใน
อนาคต 
 

มากกว่า 4.51 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

ผศ.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

3.4 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อ
ยกระดับ ผลการเรียนรู้และจิตพิสัยเกณฑ์การพัฒนา โรงเรียนเครือข่าย 
3.4.1 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 
3.4.2 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา 

 
 
40 โรงเรียน 
1,000 คน 

● คณะครุศาสตร์ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

3.5 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)           
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป  

ร้อยละ 40 
 

● งานพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
● ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ 

 

งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

3.6 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ 
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 

15 โรงเรียน ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ            ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ            รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกทีด่ีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

15 ผลงาน ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● งานศิลปวัฒนธรรม 
 

งานศิลปวัฒนธรรม  
 

อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

4.2 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 
 
 

10 ล้านบาท ● งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 
● งานศิลปวัฒนธรรม 

 
 

งานศิลปวัฒนธรรม 
 

อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเปน็ที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 35 ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม    
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● งานศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์
ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ
จาก ก.พ.  

ร้อยละ 15 ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● งานศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● งานศูนย์ภาษา  

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

5.4 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก 
สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

10 คน งานบริหารงานบุคคล 
 

งานบริหารงานบุคคล ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ ต าแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 3 ทุกหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 



 
 
 

19 
 

 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

5.6 ร้อยละของบุคลากรและผู้น าที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการ
ประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

งานพัฒนาอาจารย์ และ
บุคลากรมืออาชีพ 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคคล มากกว่า 4.51 งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

5.8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 5 ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

งานมาตรฐานและ 
จัดการคุณภาพ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์     
รองอธิการบดี 

5.9 ค่าคะแนนการการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ           
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

200 คะแนน คณะกรรมการ EdPEx งานมาตรฐานและ 
จัดการคุณภาพ 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR                               
(Thai Qualification Register)   

ร้อยละ 20 ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

งานมาตรฐานและ 
จัดการคุณภาพ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์      
รองอธิการบดี 

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2 หน่วยงานทั้งหมด งานบริหารงานบุคคล ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking      
เม่ือเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 

น้อยกว่า
อันดับ 15 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหว้า           
รองอธิการบดี 
 

5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) น้อยกว่า  
อันดับที่ 195  

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● ส านักงานอธิการบดี 

งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  มากกว่า 4.51 ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยใน
ทุกมิติ  

มากกว่า 4.00 ● ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

● สถาบันวิจัยและพัฒนา 
● งานศิลปวัฒนธรรม   

กองพัฒนานักศึกษา 
● ส านักส่งเสริมการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 
● กองกลาง 

กองกลาง 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 

ร้อยละ 4 ● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี   
รองอธิการบดี 

5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร้อยละ 25 ● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี   
รองอธิการบดี 

5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย   
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 2 กองกลาง  กองกลาง  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

5.19 อัตราส่วนก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operation Profit Margin)  30 งานการเงิน  งานการเงิน  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

5.20 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและ
รายได้ 

มากกว่า 20 งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
กลยุทธ์  

1.1 พัฒนาปรับปรงุหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่มีการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.3 ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑติ 
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ไดม้าตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 
กลยุทธ ์

2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สรา้งผลงานวิจัยทีเ่ป็นองค์ความรูใ้หม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทยร์ะดับประเทศชาติ และทอ้งถ่ินเพือ่สนับสนุนการพฒันาประชารฐั   

ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมัง่ค่ัง และยั่งยืนของท้องถ่ินประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์  

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพือ่ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังใหชุ้มชน
ท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน 

3.2 ยกระดับผลงานกจิกรรมการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
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3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้กดิการเรยีนรูร้องรบัการปฏิรปูการศึกษาและสร้างเครือข่ายการพฒันาครปูระจ าการแบบ 
Coaching 

3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเ้ป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัย เปน็ต้นแบบให้กบัโรงเรียนในท้องถ่ิน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปตอ่ยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์  
4.1 บรหิารจัดการงานสง่เสรมิศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนรุักษ์ ฟื้นฟู สบืสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.2  สร้างเครือข่ายหรอืแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ินในระดบัท้องถ่ินและระดับนานาชาติ 
4.3  พัฒนาระบบกลไกการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลศิมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  

5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะใหอ้าจารย์ และ
บุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยทีร่ับผิดชอบต่อสงัคม 
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบรหิารส านักงาน 
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
5.6 จัดหาและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรบัต่อการเปน็ Semi residential University  
5.7 การบรหิารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียนสาธิต 
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บทที่ 2 
แผนงาน โครงการ แผนปฏบิตัิการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  

  
งบประมาณการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 19 กลยุทธ์ และ โครงการหลัก 38 โครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 493,629,200 บาท งบประมาณรายไดจ้ านวนเงินทั้งสิ้น 334,689,625 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 828,318,825 บาท  ซึ่งได้แยกงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี ้  

 

งบประมาณประจ าปี 2563 ท่ีได้รับการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
 งบประมาณทั้งหมด  

ร้อยละ 
 แผ่นดนิ   รายได้   รวม  

1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)    20,204,935.00  104,192,491.00  124,397,426.00  15.02 
2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 553,252.00  7,458,205.00  8,011,457.00  0.97 
3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 23,761,148.00         674,562.00     24,435,710.00  2.95 
4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 881,170.00  1,385,485.00  2,266,655.00  0.27 
5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  448,228,695.00  220,978,882.00  669,207,577.00  80.79 
 รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 493,629,200.00 334,689,625.00 828,318,825.00 100.00 

 
มหาวิทยาลัยได้มีจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภบิาล 

คิดเป็นร้อยละ 80.66 จากงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่วนใหญ่เป็นประเภทค่าใช้จ่ายบุคคลากร งบลงทุน ซ่อมแซมบ ารุงอาคาร สถานที่ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อุปกรณ์ส าหรับอ านวยต่อการเรียนการสอน และก่อสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ เป็น  ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณสูง   
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รองลงมายุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.12 ซึ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะให้มี
ศตวรรษที่ 21 เร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการเรียนการสอนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีเครือข่ายความร่วม
ในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย  
 งบประมาณจัดสรรตามกลยุทธ์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 มีกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 124,397,426 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2            
มีกลยุทธ์3 กลยุทธ์ จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,011,457 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีกลยุทธ์ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
24,435,710 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี กลยุทธ์ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ ได้รับการจัดสรรเป็นจ าเงินทั้งสิ้น 2,266,655 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีกลยุทธ์ทั้งหมด 8    
กลยุทธ์ จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 663,531,276 บาท ซึ่งได้แยกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามกลยุทธ์ ดังตารางต่อไปนี้   
 

งบประมาณประจ าปี 2563 ท่ีได้รับการจัดสรรตามกลยุทธ์ 

โครงการ 
 งบประมาณทั้งหมด  

ร้อยละ 
 แผ่นดนิ   รายได้  

รวมงบแผน่ดนิ
และรายได ้

1  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)      
  1.1  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning)  
173,870.00 20,505,133.00 20,679,003.00 2.50 

  1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  3,911,065.00 18,280,912.00 22,191,977.00 2.68 
  1.3  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 4,036,200.00 1,568,225.00 5,604,425.00  
  1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 114,800.00 3,026,310.00 3,141,110.00 0.38 
  1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - 1,073,300.00 1,073,300.00 0.13 
  1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 11,969,000.00 59,738,611.00 71,707,611.00 8.66 
2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น     
  2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  - 440,788.00 440,788.00 0.05 
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โครงการ 
 งบประมาณทั้งหมด  

ร้อยละ 
 แผ่นดนิ   รายได้  

รวมงบแผน่ดนิ
และรายได ้

  2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ า สร้างความม่ัง
คั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 

553,252.00 5,712,877.00 6,266,129.00 0.76 

  2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู - 1,304,540.00 1,304,540.00 0.16 
3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
    

  3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

13,368,648.00 407,762.00 13,776,410.00 1.66 

  3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  

4,213,000.00 238,000.00 4,451,000.00 0.54 

  3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรูปการศึกษา
สร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 

3,179,500.00 28,800.00 3,208,300.00 0.39 

  3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นตนแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น  

3,000,000.00 - 3,000,000.00 0.36 

4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์     
  4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
740,170.00 1,085,485.00 1,825,655.00 0.22 

  4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับ
ท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 

91,000.00 300,000.00 391,000.00 0.05 
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โครงการ 
 งบประมาณทั้งหมด  

ร้อยละ 
 แผ่นดนิ   รายได้  

รวมงบแผน่ดนิ
และรายได ้

  4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

50,000.00 - 50,000.00 0.01 

5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล      
  5.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)  

334,018,437.00 54,989,500.00 389,007,937.00 46.96 

  5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 55,930.00 756,399.00 812,329.00 0.10 
  5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 1,916,048.00 1,013,802.00 2,929,850.00 0.35 
  5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 17,377,942.00 55,133,957.00 72,511,899.00 8.75 
  5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  90,923,050.00 3,788,700.00 94,711,750.00 11.43 
  5.6 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนองรับต่อการเป็น Semi residential 

University  
3,937,288.00 28,920,160.00 32,857,448.00 3.97 

  5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ - 71,996,000.00 71,996,000.00 8.69 
  5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต - 4,380,364.00 4,380,364.00 0.53 
      รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 493,629,200.00 334,689,625.00 828,318,825.00 100.00 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่างบประมาณได้จัดสรรให้กับกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) คิดเป็นร้อยละ 46.96  การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว คิดเป็น ร้อยละ 11.43 จากงบประมาณทั้งหมด และ พัฒนาพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 8.75 จาก
งบประมาณทั้งหมด 
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มหาวิทยาลัยไดจ้ัดสรรงบประมาณตามโครงการหลกัทั้งหมด 38 โครงการ รายละเอียดตามตาราง ดังนี ้

งบประมาณประจ าปี 2563 ท่ีได้รับการจัดสรรตามโครงการ 

โครงการ 
 งบประมาณทั้งหมด  

ร้อยละ 
 แผ่นดนิ   รายได้  

 รวมงบแผ่นดิน
และรายได้  

1  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)      

  1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)      
    1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 173,870.00 824,200.00 998,070.00 0.12 
    1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning)  19,680,933.00 19,680,933.00 2.39 
  1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)      
    1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 2,758,167.00 4,577,467.00 7,335,634.00 0.89 
    1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 633,298.00 13,250,325.00 13,883,623.00 1.68 
    1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 14,600.00 359,530.00 374,130.00 0.05 
    1.2.4  โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 505,000.00 93,590.00 598,590.00 0.07 
  1.3  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล     
    1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 4,036,200.00 1,568,225.00 5,604,425.00 0.68 
  1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต     
    1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 94,800.00 426,030.00 520,830.00 0.06 
    1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ 20,000.00 2,600,280.00 2,620,280.00 0.32 
  1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
    1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู  1,073,300.00 1,073,300.00 0.13 
  1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล     
    1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 11,969,000.00 59,738,611.00 71,707,611.00 8.72 
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โครงการ 
 งบประมาณทั้งหมด  

ร้อยละ 
 แผ่นดนิ   รายได้  

 รวมงบแผ่นดิน
และรายได้  

2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น     
  2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย      
    2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย  440,788.00 440,788.00 0.05 
  2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ า สร้างความม่ังคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
    

    2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น   

413,982.00 5,033,803.00 5,447,785.00 0.66 

    2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

24,000.00 223,894.00 247,894.00 0.03 

    2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 115,270.00 455,180.00 570,450.00 0.07 
  2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู     
    2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการ ผลิตหรือพัฒนาครู  1,304,540.00 1,304,540.00 0.16 
3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     
  3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน

ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
    

    3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

13,368,648.00 407,762.00 13,776,410.00 1.66 

    3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพื้นที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์     
  3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
    

    3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3,213,000.00 238,000.00 3,451,000.00 0.42 



 
 
 

29 
 

 
 

โครงการ 
 งบประมาณทั้งหมด  

ร้อยละ 
 แผ่นดนิ   รายได้  

 รวมงบแผ่นดิน
และรายได้  

    3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 1,000,000.00  1,000,000.00 0.12 
  3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่าย   

การพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
    

    3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้ว 

3,179,500.00 28,800.00 3,208,300.00 0.39 

  3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นตนแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น      
    3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน

ในท้องถิ่น 
3,000,000.00  3,000,000.00 0.36 

4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์     
  4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
    

    4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 740,170.00 1,085,485.00 1,825,655.00 0.22 
  4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับ

นานาชาติ 
    

    4.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

91,000.00 300,000.00 391,000.00 0.05 

  4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์     
    4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 50,000.00  50,000.00 0.01 
5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล      
  5.1  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา

สมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
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โครงการ 
 งบประมาณทั้งหมด  

ร้อยละ 
 แผ่นดนิ   รายได้  

 รวมงบแผ่นดิน
และรายได้  

    5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 334,018,437.00 54,989,500.00 389,007,937.00 46.60 
  5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม     
    5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) 
 85,500.00 85,500.00 0.01 

    5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  630,000.00 630,000.00 0.08 
    5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 55,930.00 40,899.00 96,829.00 0.01 
  5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ     
    5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 1,916,048.00 1,013,802.00 2,929,850.00 0.36 
  5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน     
    5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 16,309,872.00 48,427,205.00 64,737,077.00 7.82 
    5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 620,810.00 1,046,766.00 1,667,576.00 0.20 
    5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 447,260.00 5,659,986.00 6,107,246.00 0.74 
  5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว      
    5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 90,923,050.00 3,788,700.00 94,711,750.00 11.51 
  5.6 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนองรับต่อการเป็น Semi residential University      
    5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการ

วิชาการ 
1,955,168.00 11,091,760.00 13,046,928.00 1.58 

    5.62 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 

1,982,120.00 17,828,400.00 19,810,520.00 2.39 

  5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์     
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โครงการ 
 งบประมาณทั้งหมด  

ร้อยละ 
 แผ่นดนิ   รายได้  

 รวมงบแผ่นดิน
และรายได้  

    5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์  71,996,000.00 71,996,000.00 8.75 
  5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต     
    5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต  4,380,364.00 4,380,364.00 0.53 
      รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 493,629,200.00 334,689,625.00  828,318,825.00 100.00 
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โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบตักิาร ประจ าปงีบประมาณ 2563 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กจิกรรม และงบประมาณ ผู้ด าเนินการ และผูร้ายงาน จ าแนกตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.1. พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสูตร 
กระบวนการ   
จัดการเรียนรู้    
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้  
เชิงผลิตภาพ
(Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อยละ
ของหลักสูตรที่
จัดการเรียนรู้   
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

ร้อยละ 
100 

 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้น
กระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ทั้งหลักสูตร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและหลักสูตร
นานาชาติ 
 พฒันาแผนการจัดการเรียนรู้
บทเรียนและการจัดหาสื่อชุดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานด้วยตนเอง  
 พัฒนาหลักสูตรการเรียนเพื่อปวงชน   
ชุดการเรียนรู้หรือฝึกอบรมยกระดับ
สมรรถนะทักษะให้แก่ประชาชน 
คณะท างานผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ 
 พัฒนาหลักสูตรและชุดการเรียนรู้
แบบสหสาขาวิชาการร่วมกันระหว่าง
คณะและหรือมีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภายนอก 
 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
173,870 บาท 
รวม 173,870 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
824,200 บาท 
รวม 824,200 บาท 
รวมทั้งสิ้น 998,070 บาท 
 
 
 
 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม      

การจัดการ  
 บัณฑิตวิทยาลัย 
 ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 ส านักส่งเสริม     
การเรียนรู้และ  
บริการวิชาการ  

 
 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
1.1.2 โครงการ
บริหารจัดการ 
งบประมาณ  
การด าเนินงาน
วิชาการ 

1.1.2.1.ร้อยละ
ของการเบิกใช้
งบประมาณ     
การด าเนินงาน
วิชาการ 

ร้อยละ 
100 

 จ่ายค่าตอบแทนการสอนในเวลาและ
นอกเวลา  
 จ่ายค่านิเทศ 
 จ่ายค่าตอบแทนการควบคุมและ     
สอบวิทยานิพนธ์ 
 จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หลักสูตร 
 ทุนการศึกษา 

 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
19,680,933 บาท 
รวม 19,680,933 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  
19,680,933 บาท 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
 ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 กองพัฒนานักศึกษา 
 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ          
งานทะเบียน  
 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละ
ของรายวิชาที่   
เปิดสอนใน            
ปีการศึกษา        
ที่มีผลงาน       
เชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 

ร้อยละ  
95 

 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
เข้าศึกษา 
 จัดการเรียนการสอน เช่นAuthentic 
learning, Self-directed learning, 
Cooperative learning, 
Crystallization learning, Project 
learning เป็นต้น 
 จัดการแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพของหลักสูตร 
 จัดประกวดผลงานโครงการการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา 
Best Practice  
 การจัดหาวัสดุและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์  
 ด าเนินงานด้านสหกิจศึกษา 
 สนับสนุนการเผยแพร่ที่เกิดจากการ

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
2,758,167 บาท 
รวม 2,758,167 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
4,120,467 บาท 
งบลงทุน 457,000 บาท 
รวม 4,577,467 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  
7,335,634 บาท 
 
 
 
 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม         

การจัดการ 
 มรภ.วไลยฯสระแก้ว 
 งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 งานศูนย์ภาษา 
 งานศูนย์

วิทยาศาสตร์ 
 ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 สนับสนุนการสร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาเพื่อให้ได้รับการ
อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 โครงการ
พัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาที่
จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ 
80 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการหลัก คือ   
1. ความรู้ในวิชาแกนและเน้ือหา
ประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่  
21 ที่ส่งผลต่อความส าเร็จและมี
ความส าคัญ ในที่ท างานและชุมชน 
ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับโลก (Global 
Awareness) ความรู้เก่ียวกับการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการ (Financial, 
Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy)    
ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี   
(Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental 
Literacy) 
2.ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
ทักษะที่ส าคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
633,298 บาท 
รวม 633,298 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
13,230,102 บาท 
งบลงทุน 20,223 บาท 
รวม 13,250,325 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  
13,883,623 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม        

การจัดการ 
 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 กองพัฒนานักศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย 

กองพัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
 2.1.ทักษะชีวิตและการท างาน     

(Life and Career Skills) 
2.2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (Information, Media)  
2.3 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) 

1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละ 
ของนักศึกษาที่   
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การท างานร่วมกับ
ชุมชนต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ  
40 

 จัดกิจกรรมในรายวิชาให้กับ
นักศึกษาโดยน าเอาความรู้งาน
สร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรมไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  
 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก น าเสนอ
ผลการเรียนรู้ผ่านโครงงานและมอบ
รางวัลโครงงานดีเด่นระดับหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัย 
 จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของอาจารย์มืออาชีพและมอบรางวัล
นวัตกรรมการสอนดีเด่น  

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน  
14,600 บาท 
รวม 14,600 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
359,530 บาท 
รวม 359,530 บาท 

 
รวมทั้งสิ้น 374,130 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม        

การจัดการ 
 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
 กองพัฒนานักศึกษา 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบยีน  
 ส านักส่งเสริมการ

เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

 ส านักงานอธิการบดี 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
 1.2.4.โครงการ    

บ่มเพาะให้บัณฑิต
มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการ   
รุ่นใหม่(Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละ 
ของหลักสูตรที่มี 
การพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ    
รุ่นใหม่ (Startup) 

ร้อยละ 
 60 

 พัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือ       
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
 จัดกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ   
รุ่นใหม่ จัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติใน
สถานที่ท างานหรือในสถานศึกษาแก่
ผู้เรียน 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
505,000 บาท 
รวม 505,000 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
93,590 บาท 
รวม 93,590 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 598,590 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม        

การจัดการ 
 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบยีน  
 ส านักส่งเสริมการ

เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

  งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่ 

งานบ่มเพาะธุรกิจ
และผู้ประกอบการ
ใหม่ 

1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ  
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ภาษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละ
ของนักศึกษา    
ทุกชั้นปีที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 
80 

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาสากล  
 จัดการทดสอบความสามารถ CEFR 
 จัดการทดสอบมาตรฐานภาษาจีน 
HSK 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน  
4,036,200  บาท 
รวม 4,036,200 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
1,568,225 บาท 
รวม 1,568,225 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 
5,604,425 บาท 
 
 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม        

การจัดการ 
 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 งานศูนย์ภาษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย 

งานศูนย์ภาษา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบ     
ประชารัฐ     
เพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบ
ประชารัฐ       
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวน
เครือข่าย       
ความร่วมมือ
ภายในประเทศ     
ที่มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

14 
เครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ภายในประเทศ 
 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
94,800 บาท 
รวม 94,800 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
426,030 บาท 
รวม 426,030 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น 520,830 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม        

การจัดการ 
 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 ศูนย์ภาษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

1.4.2 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศที่มี
การด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

 
 
 

5  
เครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
ต่างประเทศ 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 20,000 
บาท 
รวม 20,000 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
2,600,280 บาท 
รวม 2,600,280 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 
 2,620,280 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม            
การจัดการ 
 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 ศูนย์ภาษา 
 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 บัณฑิตวิทยาลัย 

งานวิเทศสัมพันธ์  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
1.5 พัฒนา
ต้นแบบ        
การผลิตครู    
โดยยึดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.5.1 โครงการ
พัฒนา
สมรรถนะ
มาตรฐาน   
วิชาชีพครู 

1.5.1.1 ร้อยละ   
ของนักศึกษาครู 
ทุกชั้นปีที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะ
มาตรฐาน    
วิชาชีพครู 

ร้อยละ 
85 

 เตรียมความพร้อมนักศึกษาครู 
 เพิ่มสมรรถนะด้านมาตรฐาน  
วิชาชีพครู 
 กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอน 

 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
1,073,300 บาท 
รวม 1,073,300 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  
1,073,300 บาท 

งานศูนย์พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

1.6 พัฒนาการ
จัดการเรียน  
การสอนของ
โรงเรียนสาธิต
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 
 

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนสาธิต 
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
ภายในระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

มากกว่า
4.51 

 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้แก่นักเรียน 
 บริหารงานวิชาการ 
 พัฒนากระบวนการจัดการเรียน     
การสอน  
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์
การเรียน 
 ค่าหนังสือ 
 ค่าเครื่องแบบ 
 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน    
11,969,000 บาท 
รวม 11,969,000 บาท 
 งบรายได้ 
งบบุคลากร 
 38,007,900 บาท 
ด าเนินงาน 
21,730,711 บาท 
รวม 59,738,611 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  
71,707,611 บาท 

ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            

1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
ภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มากกว่า
4.51 
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ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.1 สร้างเครือข่าย 
จัดหา สนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย  

2.1.1 โครงการจัดหา
ทุนสนับสนุน       
การสร้างผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยต่อปี 

40 
ล้านบาท 

 จัดหางบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก 
 จัดหาทุนวิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
 

 งบรายได้ 
ด าเนินงาน  
440,788 บาท 
รวม 440,788 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 440,788 บาท 

 ทุกคณะ 

 วิทยาลัยนวัตกรรม    
การจัดการ    

 งานศูนย์ภาษา 

 งานวิชาศึกษาทั่วไป 

 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.2 สร้างผลงานวิจัย
ที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้าง
ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์      
เพื่อเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับ     
การส่งเสริม         
การผลิตผลงาน     
วิจัยหรือนวัตกรรม   
ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์
หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 
80 

  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
 อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย ผลิต
นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้จากการปฏิบัติการวิจัย 
และการท าวิจัยร่วมระหว่าง
เครือข่าย 
 พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติส่งเสริม 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน      
413,982 บาท 
รวม 413,982 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
5,013,803 บาท 
งบลงทุน 20,000 บาท 
รวม 5,033,803 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  
5,447,785 บาท 

 ทุกคณะ 

 วิทยาลัยนวัตกรรม     
การจัดการ  

 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

 งานวิชาศึกษาทั่วไป  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 
 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
สนับสนุนการไปน าเสนอผลงาน
ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในฐานข้อมูล TCI ISI SJR 
และScopus 
 ส่งเสริม สนับสนุน การให้
ความรู้ด้านการวิจัยให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย 

2.2 สร้างผลงานวิจัย
ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์
ระดับชาต ิและ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ 
ลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาต ิ

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม   
จนมีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2.2.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย     
เชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง 

ระดับ  
5 

ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
24,000 บาท 
รวม 24,000 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
223,894 บาท 
รวม 223,894 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น 247,894 บาท 
 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2.2.3. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.3.1 จ านวนครั้ง
การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

2 ครั้ง  จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 
 จัดประชุมวิชาการ เพิ่มพื้นที่
สาธารณะทางสังคมน าเสนอ
ผลงานนวัตกรรมทางสังคม 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
115,270 บาท 
รวม 115,270 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
455,180 บาท 
รวม 455,180 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น 570,450 บาท 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม      
การจัดการ  
 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.3. พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู 
 

2.3.1โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู 

2.3.1.1ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมผลิตผลงานวิจัย 
ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูเพื่อให้ได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ผลิตหรือพัฒนาครู 

ร้อยละ 
80 

ส่งเสริมอาจารย์ผลิตผลงานวิจัย 
ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตหรือพัฒนาครู 

 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
1,304,540 บาท 
รวม 1,304,540 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  
1,304,540 บาท 

 คณะครุศาสตร์ 
 ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1  สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ      
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชน    
นักปฏิบัติ เพื่อ
ร่วมกันศึกษา    
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน  

3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้าน
ในจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้วที่มี
ฐานข้อมูลต าบล        
ในการคัดเลือกชุมชน
ส าคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

30 
หมู่บ้าน 

 สร้างเครือข่ายร่วมกับท้องถิ่น 

 ส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน 

 จัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 

 รายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน 

 คัดเลือกหมู่บ้านที่ส าคัญเพื่อ
ท ากิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ 

 ถอดบทเรียนและน าเสนอ
ผลงานต่อประชาคม 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
13,368,648 บาท 

รวม 13,368,648 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
407,762 บาท 
รวม 407,762 บาท 

 
รวมทั้งสิ้น     
13,776,410 บาท 

 ทุกคณะ 

 วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 

 มรภ.วไลยฯสระแก้ว 

 งานวิชาศึกษาทั่วไป 

 ส านักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 

 ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

ส านักส่งเสริม   
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

 

3.1.1.2 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้จาก
ภายใน หรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ 5  สร้างประมวลองค์ความรู้ 
 สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
 จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น 

 การบรรยายสาธารณะ     
(Public Lecture) 

 จัดหารายได้จากการฝึกอบรม 
การให้บริการทางวิชาการและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี(จาก
สถานประกอบการ โรงเรียน 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม        

การจัดการ 
 มรภ.วไลยฯสระแก้ว 
 ส านักส่งเสริมการ

เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน 

 งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ส านักส่งเสริม   
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
องค์กรปกครองท้องถิ่น และ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม) 

 3.1.2 โครงการ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีการลงพื้นที่
ด าเนินงาน         
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมี
การลงพื้นที่ด าเนินงาน     
พันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ 
100 

สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปด าเนินกิจกรรมพันธกิจ
สัมพันธ์ในรายวิชา VGE109    

 
 

รวมทั้งสิ้น 0 บาท 
 

งานวิชาศึกษาทั่วไป งานวิชาศึกษาทั่วไป 

3.2 ยกระดับผลงาน
กิจกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ
ตามแนว
พระราชด าริหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ 

3.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนว
พระราชด าริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรและนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาหรือ
เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 
80 

 ส่งเสริมการเรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนักศึกษา 
บุคลากรใหม่และประชาชน
ในท้องถิ่น 

 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น 

 จัดกิจกรรมนิทรรศการ 
โครงการวันส าคัญกิจกรรม   
เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
3,213,000 บาท 
รวม 3,213,000 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
238,000 บาท 
รวม 238,000 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น  
3,451,000 บาท 

ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
 
 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความ    
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มากกว่า 
4.51 

3.2.1.3 จ านวนโครงการ
นิทรรศการวันส าคัญ 

5 
โครงการ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
3.2.2 โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

3.2.2.1 ร้อยละของการ
ด าเนินงานโครงการที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 
80 

 ส ารวจเก็บรวบรวมและปลูก
รักษาทรัพยากร 

 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร โดยน าพืชสมุนไพร
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 

 จัดท าหนังสือสื่อฐานข้อมูลและ
เว็บไซต์เผยแพร่ความรู ้

 กิจกรรมสร้างจิตส านึกใน     
การจัดนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
1,000,000บาท 
รวม 1,000,000 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น  
1,000,000 บาท 

งานโครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช 

งานโครงการ
อนุรักษ์พันธุ    
กรรมพืช 

3.3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทาง    
การศึกษาให้เกิดการ
เรียนรู้รองรบัการ
ปฏิรูปการศึกษาและ
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching 

3.3.1 โครงการ
พัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching 
และสร้างเครือข่าย
ในจังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดสระแก้ว 

3.3.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครู
ประจ าการแบบ  
Coaching 

ระดับ 5  สร้างประมวลองค์ความรู้ 
 สร้างเครือข่ายถ่ายทอด       

องค์ความรู้เพื่อพัฒนาครู
ประจ าการแบบ Coaching   

 เผยแพร่ สร้างความตระหนักรู้
ของการพัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching 

 สร้างมาตรฐานฝึกอบรมและ
พัฒนาครูมืออาชีพ 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
3,179,500 บาท 
รวม 3,179,500 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน  
28,800 บาท 
รวม 28,800 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น  
3,208,300 บาท 

งานพัฒนาครูและ    
บุคคลากรทางการ
ศึกษา  
 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 
 



 
 
 

45 
 

 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
3.4 พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการ
วิจัย เป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 
 

3.4.1โครงการ
พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 
 

3.4.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้
เป็นศูนย์ปฏิบัติการและ
การวิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

ระดับ 4  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและ
การวิจัยโดยเชื่อมโยงกับ
โรงเรียนเครือข่ายและ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

 พัฒนาครูโรงเรียนสาธิตให้
เป็นครูมืออาชีพพร้อมเป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ด้านการสอน 
ด้านหลักสูตรและการวิจัย 

 พัฒนานวัตกรรมทั้งทางด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอน 
ระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนเครือข่ายและ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

 เผยแพร่จัดอบรมนวัตกรรม
ต้นแบบการประเมินผลและ
ติดตามช่วยเหลือ 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน  
3,000,000 
รวม 3,000,000 บาท 

 
รวมทั้งสิ้น 
3,000,000 บาท 

ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            
 

 ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ 
 ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปตอ่ยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

4.1 บริหารจัดการ 
งานส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรม
ไทย  

4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการ     
งานส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

4.1.1.1 ผลการ       
ด าเนินงานตามระบบกล
ไกลศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

5 ข้อ  จัดกจิกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม  
 ประกวดผลงานดา้น

ศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ 
 สร้างผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม   

สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาต ิ

 งบแผ่นดิน 
งบเงินอุดหนุน 136,170 บาท 
รายจ่ายอื่น 604,000 บาท  
รวม 740,170 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน 969,485 บาท 
งบรายจ่ายอื่น 116,000 บาท 
รวม 1,085,485 บาท 
 

รวมท้ังส้ิน 1,825,655 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ 
 มรภ.วไลยฯสระแก้ว 
 งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 งานศิลปวัฒนธรรม  
 ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม  

4.2.สร้างเครือข่ายหรือ
แลกเปล่ียนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในระดับ
ท้องถ่ินและระดับ
นานาชาต ิ

4.2.1 โครงการ  สร้าง
เครือข่ายหรือจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

4.2.1.1 จ านวนเครือข่าย
พันธมิตรความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและด าเนนิ
กิจกรรมร่วมกัน ทั้งใน
ประเทศหรือตา่งประเทศ 

1 
เครือข่าย 

 สร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 จัดกจิกรรมร่วมกบัเครือข่ายดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในประเทศหรอื
ต่างประเทศ 

 งบแผ่นดิน 
งบเงินอุดหนุน 91,000 บาท 
รวม 91,000 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน 300,000 บาท 
รวม 300,000 บาท 
 

รวมท้ังส้ิน 391,000 บาท 

งานศิลปวัฒนธรรม งาน
ศิลปวัฒนธรรม  

4.3 พัฒนาระบบกลไก
การบริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค ์

4.3.1. โครงการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
บริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค ์
 

ระดับ 4  สร้างสรรค์จากศิลปวัฒนธรรม 
เช่นการจัดงานแสดงผลงาน   
การประชุมวิชาการกับ
ศิลปวัฒนธรรม เป็นตน้ 

 จัดหารายได้จากศิลปวฒันธรรม
โดยใช้ประเพณี  กจิกรรม
สร้างสรรค ์

 งบแผ่นดิน 
งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท 
รวม  50,000 บาท 

 
รวมท้ังส้ิน 50,000 บาท 

 งานบริหารทรัพย์สิน
และจัดการรายได้ 

 งานศิลปวัฒนธรรม  

งาน
ศิลปวัฒนธรรม  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลศิมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มี
สมรรถนะที่เป็นเลิศ
พร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลง และ
พัฒนาสมรรถนะให้
อาจารย์ และบุคลากร 
ให้เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบ     
การจัดการ
ทรัพยากร       
บุคคลสู่ความ    
เป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ    
การจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความ    
เป็นเลิศ 

ระดับ 5  จัดท าแผนอัตราก าลังและ
แผนพัฒนาบุคลากร  
 ประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผน 
 บริหารเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง  
 บริหารกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 สร้างสรรค์และพัฒนา
บุคลากร   
 สนับสนุนให้บุคลากรท า
ผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
 ประเมินผลความพึงพอใจที่มี
ต่อสถาบัน 
 ค่าตอบแทนล่วงเวลา     
เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าที่
ส านักงาน  
 จัดท าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
VRU Professional License 
 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
334,018,437 บาท 
รวม 334,018,437 บาท 
 งบรายได้ 
งบบุคลากร 
30,000,000 บาท 
งบด าเนินงาน 
24,989,500 บาท 

รวม 54,989,500 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น 
389,007,937 บาท 

ทุกหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
 พัฒนาอาจารย์ บุคลากรให้
เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานออกแบบ
การเรียนรู้ส าหรับอาจารย์มือ
อาชีพและอบรมการใช้งาน  
 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการเป็นอาจารย์
มืออาชีพ 
 ส่งเสริมการมีประสบการณ์
ตรงของอาจารย์ด้วยการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และการร่วม
ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน 
โรงเรียน สถานประกอบการ 

5.2 เสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาลและ  
เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 
 

5.2.1 โครงการ
พัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรง่ใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

5.2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการของการ
พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  

ระดับ 5 พัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน     
85,500 บาท 
รวม  85,500 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น 85,500 บาท 

งานบริหารงานบุคคล   งานบริหารงานบุคคล  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.2 เสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาลและ  
เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

5.2.2 โครงการ
พัฒนาและแก้ไข
กฎหมาย  
  

5.2.2.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ได้รับ     
การพัฒนา แก้ไขกฎ 
ระเบียบ ตามแผน 

ร้อยละ 
80 

ปรับปรุง จัดท าแผนพัฒนา 
แก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน    
630,000 บาท 
รวม  630,000 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น 630,000 บาท 
 

งานนิติการ  งานนิติการ  

5.2.3 โครงการ
พัฒนาองค์กร  
แห่งการเรียนรู้  
โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

ระดับ 5  การจัดการความรู้ 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
องค์ความรู้ จากการปฏิบัติการ
วิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
47,230 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน     
8,700 บาท 
รวม 55,930 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน    
40,899บาท 
รวม 40,899 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น 96,829 บาท 
 
 
 
 
 

หน่วยงานทั้งหมด งานศูนย์พัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.3 พัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ  

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ระดับ 5 บริหารจัดการการประกัน
การศึกษาคุณภาพภายใน (IQA) 
 

 งบแผ่นดิน 
งบเงินอุดหนุน 
1,916,048 บาท 
รวม 1,916,048 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน 
 893,302 บาท 
งบรายจ่ายอื่น 
120,500 บาท 
รวม 1,013,802 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น 2,929,850 บาท 

หน่วยงานทั้งหมด งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

5.3.1.2. ระดับ
ความส าเร็จการจัดการ
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ 5 การจัดการคุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 

งานมาตรฐานและ
การจัดการคุณภาพ 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล   
การบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

 ก ากับติดตามการด าเนินงาน การ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและ
คณะ 
 บริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาน 
ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา 
เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค ค่าจ้าง
เหมาบริการ) 
 ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานที่ 
 จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา 
 บริหารความเสี่ยง  
 การตรวจสอบภายใน 

 งบแผ่นดิน 
งบเงินอุดหนุน 
16,309,872 บาท 
รวม 16,309,872 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน    
40,969,613 บาท 
งบลงทุน          
7,457,492 บาท 
รวม 48,427,205 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น    
64,737,077 บาท 
 

หน่วยงานทั้งหมด 
 

กองนโยบายและแผน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กรและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของ       
การด าเนินการ
สื่อสารองค์การและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
 

ระดับ 5   จัดท าแผนส่ือสารองค์กรและ  
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 
 ด าเนินการตามแผนส่ือสารองคก์ร
และการส่ือสารการตลาด         
แบบบูรณาการ (IMC) 
 ประเมินผลงานตามแผนส่ือสาร
องค์กรและการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) 
 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
620,810 บาท 
รวม  620,810 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน     
1,046,766 บาท 
รวม 1,046,766 บาท 

 

 รวมทั้งสิ้น  
  1,667,576 บาท 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด  

งานสื่อสารองค์กร 
และการตลาด   
 

 5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

 ประชุมคณะกรรมการภายใน
หน่วยงาน 

 ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ  
 ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  
 ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย 

 ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการอ่ืนๆ 
 

 งบแผ่นดนิ 
งบเงินอุดหนุน 
447,260 บาท 
รวม 447,260 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน     
5,659,986 บาท 
รวม 5,659,986 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น      
6,107,246 บาท 

 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 หน่วยงานทั้งหมด 

 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 หน่วยงานทั้งหมด 

 ส านักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 
 

5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสี
เขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสี
เขียว  

ระดับ 5  พัฒนาสิง่แวดล้อมบริเวณรอบอาคาร 
สถานที่  

 จัดการดา้นพลังงาน 
 จัดการขยะภายในมหาวทิยาลยั  
 จัดการน้ า  
 จัดการความปลอดภัย  
● ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
● การปรับปรุงระบบการขนส่ง 
● จัดท าพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษาในการท า

กิจกรรมร่วมกัน (Co-Working Space) 

 งบแผน่ดิน 
งบเงินอุดหนุน 
629,450 บาท 
งบลงทุน 
90,293,600 บาท 
รวม 90,923,050 บาท 
 งบรายได ้

งบด าเนินงาน      
1,909,800 บาท 
งบลงทุน  
1,878,900 บาท 

รวม 3,788,700 บาท 
 

รวมทั้งสิน้ 94,711,750 บาท 

● งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

● งานส่งเริมสุขภาพ 
● งานอาคารสถานที ่
● ทุกหน่วยงานทัง้หมด 

งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

5.6 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ
บริการข้ันพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกและบริการ 
ขั้นพ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า
4.51 

● จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
● พัฒนาแหลง่เรียนรู้ 
● พัฒนาฐานข้อมลูการเรียนรู้ 
● ขยายปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อการเรียนรู้
และห้องเรียนเปน็ศูนย์กลาง  
● พัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์การ
เรียนรู้และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
● พัฒนาระบบงานหรือพื้นท่ี ช่องทาง
เชื่อมประสานการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิตอล 
 

 งบแผน่ดิน 
งบเงินอุดหนุน 
1,955,168 บาท 
รวม 1,955,168 บาท 
 งบรายได ้

งบด าเนินงาน 
8,429,710 บาท 
งบลงทุน  
2,662,050 บาท 
รวม 11,091,760 บาท 

 

รวมทั้งสิน้ 
 13,046,928 บาท 

● ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

● งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● ส านักส่งเสริมการ

เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

● ส านักงานอธิการบดี 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.6.1.2 ร้อยละของ
ทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ เช่น หนังสือต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น
เพ่ิมขึ้นต่อปี 

ร้อยละ 
5 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนักศึกษา 
และอาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi 
residential 
University 

มากกว่า
4.51 

● จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่าย 
● พัฒนาจุดพื้นให้บริการสัญญา
อินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีเสถียร
สภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
● พัฒนาฐานข้อมูล และ
สารสนเทศเพื่อการสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 งบแผ่นดิน 
งบเงินอุดหนุน 
1,982,120 บาท 
รวม 1,982,120 บาท 
 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน 
11,290,000 บาท 
งบลงทุน 6,538,400 บาท 
รวม 17,828,400 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น 
19,810,520 บาท 
 

● งานศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
● หน่วยงานทั้งหมด 

งานศูนย์
คอมพิวเตอร์  

5.7 บริหารจัดการ
รายได้จากสินทรัพย์  

5.7.1 โครงการ
บริหารจัดการ
รายได้จาก
สินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนการบริหารจัด   
การรายได้ของ
สินทรัพย์  

ระดับ 
4 

● จัดหารายได้จากสินทรัพย์ 
● สนับสนุนหรือพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

● บริหารส านักบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

 งบรายได้ 
งบบุคลากร 
16,640,000 บาท 
งบด าเนินงาน 
52,981,000 บาท 
งบลงทุน  
2,375,000 บาท 
รวม 71,996,000 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น 
71,996,00 บาท 
 

งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.8 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียน
สาธิต 

5.8.1 โครงพัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

● จัดสวัสดิการส าหรับนักเรียน 
● บริหารจัดการส านักงาน 
● สานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน และ
ผู้ปกครอง  
● ซ่อมบ ารุง และพัฒนาอาคาร
สถานท่ีบริหารห้องปฏิบัติการ  
● ประเมินการสอนและพัฒนา
สมรรถนะการสอน 
● พัฒนาสมรรถนะและจรรยาบรรณ
ครูมืออาชีพ 
● บริหารงานบุคคล 
● ประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร
นักเรียน  
● จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการศึกษา 
 

 งบรายได้ 
งบด าเนินงาน        
1,978,364 บาท 
งบลงทุน      
2,402,000 บาท 
รวม 4,380,364 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น       
4,380,364 บาท 
 

ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ 

5.8.1.2 ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกมิติ 

มากกว่า
ร้อยละ85 
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บทท่ี 3 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 

 
ค าอธบิายตัวชี้วัดของเป้าประสงค ์
 เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
  ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 
   1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
   1.1.2 หลักสูตรระดับปรญิญาตรบีัณฑิตศึกษา   
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ
น ามาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสงัเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
  เป้าหมาย  
   1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น  

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 หลักสูตร 
2. คณะครุศาสตร์ 2 หลักสูตร 
3. คณะวิทยาการจัดการ 1 หลักสูตร 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 หลกัสูตร 
5. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 หลักสูตร 
6. งานศูนย์ภาษา 8 หลักสูตร 
 รวม 21 หลักสูตร 
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   1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
1. บัณฑิตวิทยาลัย 1 หลักสูตร 
2. คณะวิทยาการจัดการ 1 หลักสูตร 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 หลักสูตร 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลักสูตร 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลกัสูตร 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลกัสูตร 
รวม  7 หลักสูตร 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

1.2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รบัการเผยแพรร่ะดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 
1.2.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกยอ่งในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  1.2.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  หมายถึง ผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น         
การตีพิมพ์การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับใน     
วงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 
หน่วยงาน  
   1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอก หรือผลงาน กิจกรรม โครงการที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายองค์กรหลายหน่วยงานทั่วทุกภาคของประเทศ หรือมีการ
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ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับชาติ 
   2. ระดับนานาชาติ หมายความถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่กลุ่มอาเซียน 
หรือ รางวัลจากผลงาน กิจกรรม โครงการมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ หลายภูมิภาคในโลก อาจจัดข้ึนในประเทศไทยหรือจัดในต่างประเทศ  
  1.2.2 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน  
  1.2.3 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ .ก าหนด หมายถึงการน าเสนอ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ  
   1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
   2. ระดับนานาชาติ หมายถึง บทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
   1.2.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้การยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล
ซึ่งเกิดจากความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษาหรือการท างานในมหาวิทยาลัย 
  เป้าหมาย 
  1.2.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
   1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน 
   2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ผลงาน 
   3. คณะครุศาสตร์ 4 ผลงาน 
   4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ผลงาน 
   5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ผลงาน 
   6. คณะวิทยาการจัดการ 4 ผลงาน 
   7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 ผลงาน 
   8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 ผลงาน 
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   9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 4 ผลงาน 
   10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 4 ผลงาน 
        รวม 40 ผลงาน 
  1.2.2 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
   1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน 
   2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี4 ผลงาน 
   3. คณะครุศาสตร ์4 ผลงาน 
   4. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคม 4 ผลงาน 
   5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ผลงาน 
   6. คณะวิทยาการจัดการ 4 ผลงาน 
   7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 ผลงาน 
   8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 ผลงาน 
   9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 4 ผลงาน 
       รวม 36 ผลงาน 
  1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
   1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 ผลงาน 
   2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี60 ผลงาน 
   3. คณะครุศาสตร ์40 ผลงาน 
   4. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์30 ผลงาน 
   5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 ผลงาน 
   6. คณะวิทยาการจัดการ 50 ผลงาน 
   7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 30 ผลงาน 
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   8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 ผลงาน 
   9. งานวิชาการศึกษาทั่วไป 45 ผลงาน 
                 รวม 300 ผลงาน 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
   1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพฒันาทีเ่ข้าร่วมโครงการตอ่จ านวนอาจารย์ทัง้หมด 

  1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตอ่จ านวนนักศกึษาทั้งหมด 
  เกณฑ์การค านวณ 

  1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์ท้ังหมด 
 

 
 

   1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
จ านวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกบัชุมชน 

X 100 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
  

 ตัวชี้วัดท่ี 1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่          
ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  
 เกณฑ์การค านวณ 

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาที่มผีลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรห่รอืก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ที่ตอบโจทย์การพฒันาท้องถ่ิน X 100 

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจ้ากการปฏิบัตริ่วมกับชุมชน 
X 100 

จ านวนอาจารยท์ั้งหมด 
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  ตัวชี้วัดท่ี 1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
  เกณฑ์การค านวณ 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพรร่ะดับนานาชาติ    
ในปีงบประมาณนั้นๆ X 100 

จ านวนผลงานวิจัยของนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาทัง้หมดในปีงบประมาณนั้นๆ 
 
  ตัวชี้วัด 1.6 จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ท าใหส้ถาบันประสบความส าเรจ็ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพ
นั้นๆ มีหลกัฐานความส าเรจ็ปรากฏผลชัดเจน โดยมกีารสรปุวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ใหห้น่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  
  เป้าหมาย 
   1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เรื่อง 
   2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เรื่อง 
   3. คณะครุศาสตร์ 1เรื่อง 
   4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคม 1 เรือ่ง 
   5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เรื่อง 
   6. คณะวิทยาการจัดการ 1 เรือ่ง 
   7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 เรือ่ง 
   8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 เรื่อง 
   9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 เรื่อง  
   รวม 9 เรื่อง 
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  ตัวชี้วัดท่ี 1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 
   1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ข้ึนไป 
   1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ระดับ B2 ข้ึนไป 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 ของทุกคณะวิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลัง
ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  นักศึกษาระดับบัณฑิตก าลังศึกษาช้ันปีสุดท้าย ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563 
  กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 Proficient User: 
 C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
ของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการท างาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูด
และเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้ค าเช่ือมประโยคได้อย่างถูกต้อง 
 C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้
ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 
 Independent User: 
 B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วข้ึน  
รวมทั้งอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากข้ึนได้ 
 B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญขอข้อความทั่วๆไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน 
โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 
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 Basic User: 
 A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมลูเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ 
ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสือ่สารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง 
ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้   
  A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รูจ้ักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่าน้ีได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน  
  ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล (The Common European Framework 
of Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  
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  ตัวชี้วัดท่ี 1.8 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  Startup หมายถึง องค์กรธุรกจิที่ตั้งเพื่อค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ  ที่ยงัไม่มใีครคิดมากอ่น และรปูแบบการท าธุรกจิทีย่ังไม่มีใครท ามาก่อน 
  เป้าหมาย 
   1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ราย 
   2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ราย 
   3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ราย 
   4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ราย 
   5. คณะวิทยาการจัดการ 2 ราย 
   6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ราย 
   7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ราย 
   8. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 ราย  
   9. งานบ่มเพาะธุรกจิและผู้ประกอบการใหม่ 10 ราย 
       รวม 26 ราย 

 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ผลการส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีทีม่ีงานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  เกณฑ์การค านวณ 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีงานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
X 

 
100 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทัง้หมดที่จบการศึกษาภายในปีงบประมาณ 
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  ตัวชี้วัดท่ี 1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกท่ีจบการศึกษา  
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ จบการศึกษาในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 ที่สามารถ
สอบข้าราชการบรรจุครูไดร้ับราชการครู หรือได้รบัข้ึนทะเบยีนส ารองเพือ่เรียกเพื่อบรรจุเข้ารับราชาการ หรือ ได้ท างานเป็นครูในสถานศึกษาเอกชน 
 เกณฑ์การค านวณ  

จ านวนบัณฑิตทีส่อบบรรจผุ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นครู ภายในเวลา 1 ป ี
X 100 

จ านวนบัณฑิตทั้งหมดที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ ท่ีได้รับการบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  การท างานในท้องถ่ิน หมายถึง การท างานในภูมลิ าเนาตามทะเบียนบา้น หรอืการท างานในสถานศึกษาในจงัหวัดปทมุธานี และจงัหวัดสระแก้ว 
  เกณฑ์การค านวณ  

จ านวนบัณฑิตผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นครู ในภูมิภาค 
X 100 

จ านวนบัณฑิตทั้งหมดที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
  เกณฑ์การค านวณ  

จ านวนบัณฑิตครูทีส่อบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
X 100 

จ านวนบัณฑิตครูทัง้หมดที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 
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  ตัวชี้วัดท่ี 1.14 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตท่ีไดร้ับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แตล่ะรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (ONET) อยู่ในระดับดี หมายถึง ระดับผลคะแนน O-NET แตละกลมุสาระ 
  ระดับ1 ปรับปรงุ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ ากวารอยละ 50 และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
  ระดับ 2 พอใช หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ ากวารอยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
  ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกวารอยละ 50 แตต่ ากวาคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
  ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสงูกวาคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
 
 เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของ
ประเทศ 
  ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสร้างนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์      
การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  
หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม 
  งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ              
ที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถใน
การบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและ    
งานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ                
(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ   
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 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 
   1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (product innovation)  
   2) นวัตกรรมด้านบริการ (service innovation)  
   3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process)  
   4) รูปแบบธุรกจิใหม่ (business model innovation) 
  ผลการด าเนินงานให้นบัตามปงีบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาท า
ร่วมกัน 
 เกณฑ์การค านวณ 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทีส่ร้างนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพฒันาท้องถ่ินและโจทย์
การพัฒนาประเทศหรอืแก้ไขปัญหาของทอ้งถ่ิน หรอื ปัญหาระดับประเทศ X 100 
จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทีส่ร้างนวัตกรรมทั้งหมด 

 
 ตัวชี้วัด 2.2 จ านวนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมท่ีเกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย  
 เป้าหมาย 
   1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 โครงการ 
   2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 โครงการ 
   3. คณะครุศาสตร์ 1 โครงการ 
   4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 โครงการ 
   5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 โครงการ 
   6. คณะวิทยาการจัดการ 1 โครงการ 
   7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 โครงการ 
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   8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 โครงการ 
   9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 โครงการ 
   10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 โครงการ 
               รวม 10 โครงการ 
 

  ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความ             
ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรั บในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
  การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับ
สมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จา ก
หน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ัน และมีบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 
3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
  เป้าหมาย 
   1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ผลงาน  
   2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85 ผลงาน 
   3. คณะครุศาสตร์ 45 ผลงาน 
   4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 55 ผลงาน  
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   5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 35 ผลงาน 
   6. คณะวิทยาการจัดการ 40 ผลงาน 
   7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 ผลงาน 
   8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 25 ผลงาน 
   9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 10 ผลงาน  
   10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 14 ผลงาน 
   11. สถาบันวิจัยและพฒันา 1 ผลงาน 
                รวม 350 ผลงาน 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ท่ีได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าที่ไดร้ับการอ้างองิในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มช่ืีอปรากฎอยู่ในฐานข้อมลู Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานข้อมูล
การจัดอันดบัวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรอืฐานข้อมลู ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand , Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรอืฐานข้อมลู Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  เป้าหมาย 
   1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 บทความ  
   2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 บทความ 
   3. คณะครุศาสตร์ 10 บทความ 
   4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 บทความ 
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   5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 บทความ 
   6. คณะวิทยาการจัดการ 5 บทความ 
   7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 บทความ 
   8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 บทความ 
   9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 บทความ  
   10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 2 บทความ 
         รวม 84 บทความ 

 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
   2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
   2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถน าผลงาน
บริการวิชาการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบตัหิรอื
เป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค 
การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  
  สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่
มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
  อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ทีม่รีะดบั      
การพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาห รือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีข้ึน หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้ึนห้าง ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บ
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รักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   
  ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเช่ียวชาญ โดยค านึงถึงความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ ผลของการบริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
  ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดข้ึน เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอก
และเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 
  เป้าหมาย 
     2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการ จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ผลงาน 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ผลงาน  
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ผลงาน 
 4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน 
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ผลงาน 
 6. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ผลงาน 
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 ผลงาน  
 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ผลงาน 

     รวม 30 ผลงาน 
   2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดย สามารถน าผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
    1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน  

  2. คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 1 ผลงาน 
  3. คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน 



 
 
 

71 
 

 
 

  4. คณะมนุษยศาสตร์ 1 ผลงาน  
  5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน 
  6. คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน 
  7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน 
  8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 
  9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 ผลงาน  
  10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 3 ผลงาน 
  11. สถาบันวิจัยและพฒันา 2 ผลงาน 
  12. ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบรกิารวิชาการ 1 ผลงาน         

              รวม 15 ผลงาน 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ท่ีได้รับรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท้ังในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึง            
การประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  
  งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ  ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงาน
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย           
บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    
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  ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ
เป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
  ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 
หน่วยงาน 
  ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ
ที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
  เป้าหมาย 
   1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 รางวัล 
   2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รางวัล 
   3. คณะครุศาสตร์ 1 รางวัล 
   4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รางวัล 
   5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 รางวัล 
   6. คณะวิทยาการจัดการ 1 รางวัล 
   7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 รางวัล 
   8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 รางวัล 
   9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 รางวัล  
   10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 รางวัล 
   11. สถาบันวิจัยและพฒันา 1 รางวัล 
                 รวม 15 รางวัล 
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  2.7 จ านวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู 
  เป้าหมาย  
   1. คณะครุศาสตร์ 5 ผลงาน  
   2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  5 ผลงาน 
       รวม 10 ผลงาน 
 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข 
และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  การน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการขับเคลือ่นมหาวิทยาลัย หมายถึง การน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมา
ปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามบรบิทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตผุล รวมถึงความจ าเป็นทีจ่ะต้อง
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย่างยิง่ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ซึ่งหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
พอประมาณ ความมีเหตผุล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดีและ 2 เงือ่นไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู ้
  เกณฑ์การประเมิน 
   ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนด
และผลักดันนโยบาย สู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพ
ของมหาวิทยาลัย 
   ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วข้ึน  
   ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แก้ไข 
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ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
   ระดับ 4 มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จนอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เช่ือถือ และปฏิบัติตาม 
   ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความช่ืนชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.2 จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหา และ พัฒนา
ชุมชนตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ชุมชนท้องถ่ินมีจิตส านึกสาธารณะ รู้เป้าหมาย เช่ือมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและ
จัดการความสัมพันธ์กับภาคี ใช้แผนการจัดการความรู้ และทุนชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ หมายถึง ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับหมู่บ้านในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพชุมชน หรือข้อมูลอื่น ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยจ าแนกตามเป้าหมายในการพัฒนาครบคลุมครบ 4 ด้าน โดยระบบและการจัดการ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล 
การรายงานและการน าเสนอข้อมูล ทั้งในรูปแบบวิเคราะห์ น าเสนอในเชิงสารสนเทศ Info graphics ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.6 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  โรงเรียนในทอ้งถ่ิน หมายถึง โรงเรียนในพื้นที่จงัหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
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 เป้าประสงค์ท่ี 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษาวัฒนธรรมและเข้าใจใน
สังคมพหุวัฒนธรรม  

 ตัวชี้วัดท่ี 4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
  เป้าหมาย 
   1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ผลงาน 
   2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ผลงาน 
   3. คณะครุศาสตร์ 2 ผลงาน 
   4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ผลงาน 
   5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ผลงาน 
   6. คณะวิทยาการจัดการ 2 ผลงาน 
   7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ผลงาน 
   8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ผลงาน 
   9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 ผลงาน 
   10. งานวิชาการศึกษาทั่วไป 2 ผลงาน 
   11. งานศิลปวัฒนธรรม 2 ผลงาน 
         รวม 22 ผลงาน 
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  เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อ
ประชาชน 

 ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  เกณฑ์การค านวณ 

 
 
 

  
  ตัวชี้วัดท่ี 5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ท้ังหมดท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับ   
การรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 
  เกณฑ์การค านวณ   
 
 

 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  เกณฑ์การค านวณ 
 

 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ทีส่ าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกจากต่างประเทศ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ทีส่ าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  
x 100 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑข์อต าแหนง่ทางวิชาการที่ กพอ.

ก าหนด 
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  ตัวชี้วัด 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ท่ีมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน  
  เกณฑ์การค านวณ 

 

 
 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบริหารงานบุคลากร 

  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึงการบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพื่อให้งานของมหาวิทยาลัย
บรรลุผลส าเร็จการด าเนินการของสถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานเพื่อให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการท างาน 
  ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลัง หมายถึง  
   1. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตราก าลัง โดยมหาวิทยาลัยมี
วิธีการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับก าลังคนที่ต้องการ  
   2. บุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึงความ
หลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน  
   3. การท างานใหบ้รรลุผล การจัดระบบและบรหิารบุคลากร เพื่อ 

 ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จ 
 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่  
 ส่งเสรมิสนบัสนนุการมุง่เน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอืน่ และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ให้มีผลการด าเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย  

   4. การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการพัฒนาการเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและ

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนทีเ่ข้าสู่ต าแหน่งที่สงูข้ึน   
x 100 

จ านวนผู้ที่มีคุณสมบัตเิข้าเกณฑก์ารประเมินทั้งหมด 
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อัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ 
 การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของสถาบัน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถด าเนินการได้อย่าง

ต่อเนื่อง ปอ้งกันการลดจ านวนของบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบหากจ าเป็น 
 การเตรียมพร้อมและบรหิารช่วงที่มกีารเพิ่มของบุคลากร  
 การเตรียมบุคลากรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจ าเปน็  

  บรรยากาศด้านบุคลากร  
   1. สภาพแวดล้อมของที่ท างานมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัยและ                 
มีความสะดวกในการท างานของบุคลากร มีตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดล้อมการท างานที่แตกต่างกัน       
มีความแตกต่างที่ส าคัญในปัจจัย  
   2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และมีนโยบาย ให้เหมาะสมตามความตอ้งการ
ของบุคลากรที่มีความหลากหลายและความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญ 

 
  ตัวชี้วัดท่ี 5.10 ร้อยละหลักสูตรท่ีผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Quatifications Register) 
  ค าอธิบายคัวชี้วัด 
  TQR หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR : Thai Quatifications Register)  

 
ตัวชี้วัดท่ี 5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย การสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น วิธีการที่สถาบัน   
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ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าเพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทใน
การปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 
 ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  
   1.วัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมี
ความผูกพันต่อสถาบัน วัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอื้ออ านาจ 
(empower) ให้กับบุคลากร  
   2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันการก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  
   3. การประเมินความผูกพัน การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร 
รวมทั้งความพึงพอใจ วิธีการและตัวช้ีวัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ส าหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใช่ตัวช้ีวัด
อื่นๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 
   4. การจัดการผลการด าเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้
พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรผลักดัน
ให้เกิดเรื่องต่อไปนี้ 
    การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อท าให้เกิดนวัตกรรม  
    การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนของผูเ้รียน  
    การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  
 การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
  ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนบัสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น า
แต่ละคน ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้  
    การให้ความส าคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
    สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม 
    สนับสนุนจริยธรรมและการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
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    ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น  
    ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ  
    ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้น าความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการท างาน  
  ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในเรื่อง 
    หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย 
    ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพื่อช้ีบ่งโอกาสส าหรับการปรับปรุงทั้งในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้       
การพัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร 
    ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุการวางแผน       
สืบทอดส าหรับต าแหน่งผู้บริหารและผู้น า 

 
  ตัวชี้วัดท่ี 5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการจากการด าเนินการและความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) นายจ้าง 2) บัณฑิต  3) ผู้รับปบริการวิชาการ 4) นักศึกษา 5) บุคลากร 6) ผู้ปกครอง 7) ศิษย์เก่า 8) ประชาชน  
  ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน  2. การบริการวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.การบริหารจัดการ  

 
ตัวชี้วัดท่ี  5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  นักเรียนในท้องถ่ิน หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพื้นทีจ่ังหวัดปทุมธานี และจงัหวัดสระแก้ว 
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  ตัวชี้วัดท่ี 5.18 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบรกิารวิชาการ การวิจัย จากบรหิารจัดการของส านักทรัพย์สินและรายได้ค่าเทอมของนักศึกษา 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.19 อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operation Profit Margin)  

  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ก าไรจากการผลการด าเนินงาน แสดงใหเ้ห็นประสทิธิภาพในการขายของบริษัท ในการท าก าไร หลังจากหกัต้นทุนสินค้าและหักค่าใช้จ่าย
รวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิง่ดี  
  เกณฑ์การค านวณ 

ก าไรจากการผลการด าเนินงาน 
X 100 = อัตราส่วนก าไรจากผลการด าเนินงาน (%) 

ทุนสุทธิ 
  
  ตัวชี้วัดท่ี 5.20  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้  
  เกณฑ์การค านวณ  

รายได้ – รายจ่ายของสินค้าและบริการที่ขาย 
X 100 = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ROI 

ค่าใช้จ่ายของสินค้าบริการที่ขาย 
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ค าอธบิายตัวชี้วัดโครงการ 
  โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
  ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)  
  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถ บูรณาการองค์ความรู้ โดย
เน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัยงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ 
หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต  
  เกณฑ์การค านวณ 
 

จ านวนหลกัสูตรที่พฒันาหรือปรับปรงุเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 
X 100 

จ านวนหลกัสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนทัง้หมดในคณะ 
 

 โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ 
 ตัวชี้วัดโครงการ  1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการด าเนินงานวิชาการ 
 เกณฑ์การค านวณ 
 

 
 
 

  

จ านวนงบประมาณการด าเนินงานวิชาการทีเ่บิกใช้ 
X 100 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามการด าเนินงานวิชาการ 
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  โครงการท่ี 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
  ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดในปี
การศึกษา 
  เกณฑ์การค านวณ 

 
 
 

  โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Student Outcomes) จะ
มุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการหลักคือ ความรู้ในวิชาแกน เนื้อหาประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 

   1. ความรู้ในวิชาแกนและเน้ือหาประเด็นท่ีส าคัญส าหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 
    ความรู้ในวิชาแกน ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาโลก คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่
พลเมืองและการปกครอง เนื้อหาประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อความส าเร็จและมีความส าคัญ ในที่ท างานและชุมชน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
โลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial 
Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
   2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะท่ีส าคัญ 3 ประการดังน้ี 
    1. ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) ในการด ารงชีวิตและในการท างานน้ันไม่เพียงต้องการ คนที่มีความรู้
ความสามารถในเนื้อหาความรู้ หรือทักษะการ คิดเท่านั้น หากแต่ยังต้องการผู้ที่สามารถท างานในบริบทที่มีความซับซ้อนมากข้ึนอีกด้วย ทักษะที่จ าเป็น 
ได้แก่ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว  (Flexibility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการช้ีน าตนเอง  (Initiative and Self 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
x 100 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
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Direction) ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills) การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด (Productivity and 
Accountability) ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
    2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ซึ่งในศตวรรษที่ 21 นี้ 
นับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีทักษะดังต่อไปนี้ คือ  การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy)        
การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT (Information, Communications & Technology) Literacy) 
    3.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่ 
    ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึง การคิดแบบสร้างสรรค์ การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น และการน าความคิด นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์  
    การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) หมายความรวมถึงการ คิดอย่างมีเหตุผล 
การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจและการ คิดแก้ปัญหา 

  การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration) ซึ่งเน้นการสื่อสารโดยใช้สื่อรูปแบบ ต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ ชัดเจน และการท างานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554) 
  เกณฑ์การค านวณ 

นักศึกษาที่ได้รับการพฒันาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

  โครงการท่ี 1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
 ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับ

ชุมชนต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
  เกณฑ์การค านวณ 
 
 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพฒันากจิกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบัตผิ่านการท างานร่วมกบัชุมชน 
x 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 



 
 
 

85 
 

 
 

  โครงการท่ี 1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
 ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

เกณฑ์การค านวณ 
 

 
 
 
โครงการท่ี 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
 ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนส าหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยส านักงานดูแลการ
สอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง  

เกณฑ์การค านวณ 
 

 
 
 
   
 
 

จ านวนหลกัสูตรที่มกีารพฒันาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
x 100 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษาทุกช้ันปีทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
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โครงการท่ี 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศท่ีมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  

 เป้าหมาย  
   1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 เครือข่าย  

 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เครือข่าย 
 3. คณะครุศาสตร์ 2 เครือข่าย 
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 เครือข่าย 
 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 เครือข่าย 
 6. คณะวิทยาการจัดการ 2 เครือข่าย 
 7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 เครือข่าย 
 8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 เครือข่าย 
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 เครือข่าย 
    รวม 18 เครือข่าย 

 

  โครงการท่ี 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
  ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกชั้นปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
  เกณฑ์การค านวณ 

จ านวนนักศึกษาครูทุกช้ันปทีี่เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
X 100 

จ านวนนักศึกษาครูทั้งหมด 
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  โครงการท่ี 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
 ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับ

ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
เกณฑ์การค านวณ 
 

จ านวนอาจารยท์ี่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่ตอบโจทยร์ะดับท้องถ่ินหรือสร้างสรรค์
หรือแก้ไขปญัหาชุมชนทอ้งถ่ิน x 100 

จ านวนอาจารยท์ั้งหมด 
 

 โครงการท่ี 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของการส่งเสรมิผลงานวิจัยเชิงประยุกตแ์ละพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัย
เกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจัย
และพัฒนา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน  

เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
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 ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 -100 
 ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ระดับ 5 มีการจดท าเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
  โครงการการท่ี 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 
  ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.2.3.1 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์       
(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการ   
จัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอก
สถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ  25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอก
สถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบรูณ์     
(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ 
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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  โครงการท่ี 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ท่ีด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 
  ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู 
  เกณฑ์การค านวณ 

จ านวนอาจารยท์ี่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพฒันาครูเพื่อให้ได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพรท่ั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการผลิตพฒันาครู x 100 

จ านวนอาจารยท์ั้งหมด 
 

  โครงการท่ี 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
   3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
   3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  ตัวชี้วัดโครงการท่ี 3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วท่ีมีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  เป้าหมาย 
    1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 หมู่บ้าน 

  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หมู่บ้าน 
  3. คณะครุศาสตร์ 2 หมู่บ้าน 
  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หมู่บ้าน 
  5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 หมู่บ้าน 
  6. คณะวิทยาการจัดการ 2 หมู่บ้าน 
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  7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 หมู่บ้าน 
  8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 6 หมู่บ้าน 
  9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 13 หมู่บ้าน 
  10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 4 หมู่บ้าน 
  11. ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 6 หมู่บ้าน  
        รวม 52 หมู่บ้าน  

 ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีบันทกึลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการพฒันาและทีม่ีความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืนทีป่รากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมกีารจัดการ

บรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
   

  โครงการท่ี 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพ้ืนท่ีด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
  ตัวชี้วัดโครงการท่ี 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปมีการลงพ้ืนท่ีด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

  เกณฑ์การค านวณ 
 
 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นทีด่ าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ X 100 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทีล่งทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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  โครงการท่ี 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด ารแิละหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชด ารแิละหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑ์การค านวณ  
จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาที่ได้รบัการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง X 100 

จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
  

 โครงการท่ี 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
 ตัวชี้วัดท่ี 3.2.2.1 ร้อยละของการด าเนินโครงการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  เกณฑ์การค านวณ  
จ านวนการด าเนินโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ทีบ่รรลุวัตถุประสงค์ X 100 

จ านวนโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ทั้งหมด 
  

 โครงการท่ี 3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching และสรา้งเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการสรา้งเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching  

 เกณฑ์การประเมิน 
   ระดับ 1 มีบันทกึลงนามความร่วมมือ 
   ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
   ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
   ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-10 
   ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รบัการพฒันาครูประจ าการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนมีการน าเอาองค์ความรู้ 
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เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  

  โครงการท่ี 3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
  ตัวชี้วัด 3.4.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
  เกณฑ์การประเมิน 

    ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการก าหนดแผนการด าเนินงานพฒันาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กบั
โรงเรียนในทอ้งถ่ิน  
    ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 

   ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 
   ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการด าเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู้หรือครูต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา 
   ระดับ 5 โรงเรียนท้องถ่ินน าองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปด าเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมหีลักฐานประจกัษ์  

 

  โครงการท่ี 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.1.1.1 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม    
การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของ     
การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน  ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
  เกณฑ์การประเมิน  
   1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธ ารงรักษา สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความส าเร็จของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัต
ลักษณ์ของชุมชน ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย 

5.มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ 
และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ 

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

 
  โครงการท่ี 4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 ตัวชี้วัดท่ี 4.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนระดับความส าเรจ็ของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนระดับความส าเรจ็ของการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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  โครงการท่ี 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวชี้วัดท่ี 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
  เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดท าแผนบริหารและพฒันาบุคลากร 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบรหิารและพฒันาบุคลากร 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร  
 

  โครงการท่ี 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
  ตัวชี้วัดท่ี 5.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

  เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

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

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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  โครงการท่ี 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  
  ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนา แกไ้ขตามแผน  
  เกณฑ์การค านวณ  

จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพฒันาแกไ้ขตามแผน 
X 100 

จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้ก าหนดให้พัฒนาหรอืแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้ 
 

  โครงการท่ี 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
  ตัวชี้วัดท่ี 5.2.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
  เกณฑ์การประเมิน 
   ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
   ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
   ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100  
   ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
   ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 
  โครงการท่ี 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

    5.3.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
   5.3.1.2 ระดับความส าเรจ็การจัดการคุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินทีเ่ป็นเลิศ (EdEPx) 
  ตัวชี้วัดท่ี 5.3.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

  ค าอธิบายตัวชี้วัด   
 มหาวิทยาลัยมีการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน โดยมีการด าเนินการ

ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินมุ่งไปที่ระบบการประกัน
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คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
  เกณฑ์การประเมิน 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  
   2. ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและ
กลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

   3. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

   4. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

   5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

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

  
ตัวชี้วัดท่ี 5.3.1.2 ระดับความส าเรจ็การจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 

  เกณฑ์การประเมิน 
    ระดบั 1 มีการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ปน็เลิศ 
    ระดบั 2 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนนิการโครงการตามแผน รอ้ยละ 50  
    ระดบั 3 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนนิการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
    ระดบั 4 มีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ 

ระดบั 5 น าผลการประเมินมาปรบัปรงุการด าเนนิการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ 
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  โครงการท่ี 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารส านักงาน  

 ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด 
  เกณฑ์การค านวณ  

จ านวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิ 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่ก าหนด 
 

  โครงการท่ี 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  
 ตัวชี้วัดท่ี 5.4.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 

  เกณฑ์การประเมิน 
    ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
    ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
    ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
    ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) 
    ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  
  
 โครงการท่ี 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 ตัวชี้วัดท่ี 5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลยัสีเขียว 
  เกณฑ์การประเมิน 
    ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
    ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
    ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
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    ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
    ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
มากกว่า 3.51  

 
  โครงการท่ี 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
  ตัวชี้วัดท่ี 5.7.1.1 ระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
  เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดบัความส าเรจ็ของแผนการบรหิารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของแผนการบรหิารจัดการรายได้ของสินทรพัย์ 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนระดับความส าเรจ็ของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

 
โครงการท่ี 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต  
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิ 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่ก าหนด 
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บทท่ี 4 
 การก ากับติดตาม 

 
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม    
แผนโดยจะต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการสาระส าคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหาร    
ทุกระดับรวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการน าประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงาน  
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะ ส านัก ผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบาย       
การจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอื้ออ านวยต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์    
เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการด าเนินการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก           
ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 
รูปแบบแนวทางในการติดตามประเมินผล 
  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 สามารถบ่งช้ีถึงสัมฤทธ์ิผลของการด าเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการ
ติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมอง
หรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนากลไกและเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
   1. การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยควรน าเสนอสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ ส านัก รวมทั้งส านักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงานเพื่อจะได้มีการ
พัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
      2. การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอัน ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
โดยจ าเป็นต้องมีการน าเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพื่อช้ีแจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็น
รอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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    3. การมีเวทีหรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะใน
ส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัต ิ

    4. การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงาน
ผล สร้างการรับรู้ถึงผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งข้ึน โดยในการนี้ควรตอ้งจดั
ให้มีการน าเสนอ เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
 2. ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
    1. การพัฒนาผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้อง
อาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงานและการปรับเปลี่ยน
แนวคิดวิธีปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งเคยชินอันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ าเป็นต้องใช้ เวลาและ     
ความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคลดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน 

2. การร่วมมือกันการท างานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์สืบเนื่องจากกระบวนการน ายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู่การปฏิบัติ       
เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงท าให้การขับเคลื่ อนการ
ด าเนินงาน ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมากดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการท างานแบบ
เครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะท าให้การด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการประสบผลส าเร็จ 

3. การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
แผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้หน่วยงาน บุคล ากร            
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การด าเนินการที่ได้มีการก าหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ 
ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การ
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รองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลส าเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรร
รางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 

4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของทุกปี และน าเสนอผลการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะและน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 
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ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลยักับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์  

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

(Productive Learning) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด           
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ

แก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

นโยบายสภาฯ ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)  

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบ   
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

นโยบายสภาฯ ข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศสู่สากล 

นโยบายสภาฯข้อ 2  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธ
กิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning) 


