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ส่วนที่ 1 

 ความเป็นมา 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

 “ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั่ งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม          
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาคทางสังคม  

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 มหาวิทยาลัยได้นำประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     
พ.ศ. 2561 – 2580 มาใช้ประกอบการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไป       
สู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า 
ดังนั ้น จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ            
โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี    
เก่งและมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยใน
อนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
 ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้
เต ็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบ ัน และ             
การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความสำคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์
และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องเพื ่อสร้างระบบนิเวศที ่เอื ้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์          
อย่างครอบคลุม ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่สำคัญทั้ง     
ในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน “วิถี” การดำเนินชีวิตและ
จิตสำนึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบการเรียนรู้ ใหม่ การเปลี่ยนแปลงบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถกำกับ       
การเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความ
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ของพหุปัญญาแต่ละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตสำนึกทางสุขภาพ 
เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อม       
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น
ซึ ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดย          
การส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทใน 
การมีส่วนร่วมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยง
และบูรณาการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที ่เกี่ยวข้อง และ           



6 
 

การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศในการใช้กิจกรรม
นันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐานรวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ  
 เป้าหมาย  

 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
  2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
ตัวช้ีวัด 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคุณไทย  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   
   1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
   1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน    
การสอนในสถานศึกษา  
   1.3 สร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
   1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
   1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
   1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
   1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย  
 2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
 2.3 ช่วงวัยแรงงาน  
 2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ  

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
   3.1 การปรับเปลี่ยนระดับการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
   3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท“ครูให้เป็นครูยุคใหม่”  
   3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
   3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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   3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ    
วางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
   3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
   3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
   4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม  
   4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
   4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี ่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ    
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
 5. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   5.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
   5.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
   5.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
   5.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง     
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการพัฒนาที ่กำหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต ่อจากนี ้ไปพิจารณาจากการประเมิน
สภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ 
และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี ่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
มี 10 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา   
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 พ.ศ. 2561 - 2562 มียุทธศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูถัมภ์ ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที ่จะเข้าสู ่ส ังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื ่อสิ ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 19.8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 

ในขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน

แรงงานในภาวะที ่ผล ิตภาพแรงงานไทยก็ย ังต่ำ เนื ่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้า                

ในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจำกัดในการเพิ่มขีดความสามารถ       

ในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และ     

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละ  

ช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์

ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน 

ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมี รูปแบบที่หลากหลายและ

เปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรม

ต่างชาติที ่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถ        

คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมใน  

การดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน          

ให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 

ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย

ให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
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ความรู ้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี ่ยนแปลงรอบตั วที ่รวดเร็ว บนพื ้นฐานของ          

การมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน 

และภาคเอกชนที ่ร ่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีค ุณภาพสูง อีกทั ้งยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญใน            

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
1.วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเขม้แข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
2.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
2.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู ้ด ้วย 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
2.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค ์

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทกัษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ 

3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั ่นคง   
ด้านอาชีพและรายได้ที่ทำให้จำนวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึง
มากขึ้น อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และ  
ยังเป็นปัญหาท้าทายในหลายด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ
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คุณภาพการบริการภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพ
ต่ำกว่า รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
หา่งไกล นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
รุนแรงขึ ้นได้ อาทิ การเป็นสังคมผู ้ส ูงวัยของประเทศไทยซึ ่งจำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง         
ภาระพึ่งพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ ้นจากภาระเลี ้ยงดูทั ้งเด็กและผู ้สูงอายุทำให้มีข้อจำกัดในการออม          
เพื่ออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเป็น   
ผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถ
เข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงทำให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและทิ้งห่างจากผู้ที่ขาด
ทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทำให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถ
เข้าถึงการศึกษา ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ ซึ ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต ้องเร่งพัฒนาและ 
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นข้อจำกัด
ต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการเป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง และ     
การบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้น การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยจำเป็นต้อง
อาศัยการพัฒนาในยุทธศาสตร์อื่นๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา 
อาทิ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนที่จะเป็นช่องทางให้ชุมชน
และผู้ใช้แรงงานได้มีศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการบริหารจัดการที่ดินให้มีการกระจายการ    
ถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยและยุทธศาสตร์การพัฒนา        
ภาคเมืองและพื้นที ่เศรษฐกิจที ่จะช่วยกระจายความเจริญและรายได้ ไปสู ่พื ้นที่สำหรับยุทธศาสตร์       
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง   
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื ่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ 
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้
ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาส
สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจเพื ่อสังคมการพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื ่อสร้างอาชีพ และ         
การสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ 
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 1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด 
  1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
  1.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 2. เป้าหมาย 
  2.1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน 
และแก้ไขปัญหาความยากจน 
  2.2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
  2.3. เพิ ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื ่อให้ชุมชนพึ ่งพา 
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่ มีคุณภาพ

ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง  
3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง

การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ    
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
สำคัญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื ่อง ทั ้งในเรื ่องการขับเคลื ่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที ่วางไว้ การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและ
กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาด
ธรรมาภิบาลในสังคมไทยทำให้การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปีต่อ
จากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน มีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจ
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รับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นและวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบ
เป้าหมายอนาคตในปี 2579 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล  
1.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพื ่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวก        

ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
2. เป้าหมาย 

2.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ        
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
2.4 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลงและ
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมขีนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ  

3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน     
การคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาค 
ลดความเหลื่อมล้ำ มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  

3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการ
พ่ึงพิง งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พ่ึงตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว 
และสามารถจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ ้มกันของสังคมไทย       
ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลัง           
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
จากปัจจัยความได้เปรียบพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยี
สำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการลงทุน
วิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศ  
สู่สังคมนวัตกรรม อีกทั้งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง        
ทั ้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก โดยประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า หากต้องการเพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู ้ และมุ ่งสู ่การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนว ัตกรรมให ้ก ้าวท ันต ่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกในระยะต ่อไป การพัฒนา                 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบ
การดำเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาโดย
กำหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร  อุตสาหกรรม 
และบริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ 
และผู ้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะสูง การพัฒนา
หน่วยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากล การดำเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจ
และระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก การวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน    
ทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ เพื่อให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต  

  ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูง
ในอนาคต แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความสำคัญกับการใช้องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่าง
เข ้มข ้นทั้งในภาคธ ุรก ิจ ภาคร ัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั ้งให ้ความสำคัญกับการพัฒนา            
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอ้ืออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
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วิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อน      
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว  
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
   1.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 1.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.เป้าหมาย 
   1.1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
   1.2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
  3.แนวทางการพัฒนา 
   3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม 

   3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
   3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561-2564  
 แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561-2564 ที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  เป้าประสงค์ : 
  1. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ 
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 กลยุทธ์ : มีจำนวน 9 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
  3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทำและมีสวัสดิการ 
  5. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
  6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
  8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ 
  9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่ลดลงต่อปีของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. กำหนด 
(ร้อยละ 50)  
 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 50 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการค้าการลงทุน 
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 
 เป้าประสงค์ :  
  1. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
  2. ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 กลยุทธ์ : มีจำนวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในการเป็น  
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัด
ใกล้เคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน 
 2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู ้ประกอบการ นั กลงทุน     
มาดำเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพเิศษสระแก้ว 
  3. อำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสร้าง
คลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยดำเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากลมีประสิทธิภาพ 
ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา  
  4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากร
ให้ตรงตามตลาดแรงงาน  
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  5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ การอยู่อาศัย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
  6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service - OSS)  
  7. เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3) 
 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 3 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็น
สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
  1.เป้าหมาย 
   1.1 ด้านเศรษฐกิจ  
   1.2 ด้านสังคม  
   1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
   1.4 ด้านการศึกษา  
  2. กลยุทธ์ 
   2.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
และดำเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงกำหนดเวลา ในการดำเนินการทุกขั้นตอน อย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง 
ระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย  
   2.2 บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ 
   2.3 บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น  
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 3. ตัวช้ีวัด 
   3.1 มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการ     
ที่แท้จริง ของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   3.2 จำนวนหมู่บ้าน โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการ
วางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
   3.3 ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเข้าดำเนินโครงการพัฒนา
เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายเชิงพ้ืนที่) 
   3.4 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจำนวนโครงการฯ 
สะสม (แยกตามประเภทตามเป้าหมาย) 
   3.5 จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ  
   3.6 อัตราส่านโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนำเปรียบเทียบ
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   3.7 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  
   3.8 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา
ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   3.9 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น  
   3.10 อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   3.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
คุณคา่ และจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น  
   3.12 จำนวนวิสาหกิจชุมชน / ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏที่ประสบความสำเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   3.13 อัตราการอพยพของประชากรวัยทำงานในท้องถิ่นลดลง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  1. เป้าหมาย  
   1.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
   1.2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4  และ ถ่ายทอด/     
บ่มเพาะให้ศิษย์เก่าแต่ละช่วงวัย 
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 1.3 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง  
  2. กลยุทธ์  
   2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มี
สมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ  
   2.2 พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
   2.3 บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ นักศึกษาศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
   2.4 จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 1-3 โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  
  3.ตัวช้ีวัด 
   3.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและลักษณะครูศตวรรษที่ 21  
   3.2 ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
   3.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ่าน
เกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายใน 1 ปี  
   3.4 มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ  
   3.5 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนที ่เพิ ่มขึ ้นจาก        
การพัฒนาสมรรถนะครูประจำการของมหาวิทยาลัย  
   3.6 สัดส่วนบัณฑิตท่ีได้รับการบรรจุเข้าทำงานในภูมิภาค  
   3.7 ผลการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  1. เป้าหมาย 
   1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วย
การบูรณการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
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   1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให ้เป็นที ่ต ้องการของผู ้ ใช ้บ ัณฑิตด ้วยอัตล ักษณ์                                               
ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
   1.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  2. กลยุทธ์ 
   2.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  
   2.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
   2.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  
   2.4 ปรับกระบวนการจัดการเร ียนรู ้ให ้บ ูรณาการกับการทำงานและเสริมสร้าง      
ทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น  
   2.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู ้ใช ้บ ัณฑิตทั ้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ      
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำมีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
   2.6 จัดทำแผนพัฒนาเพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ  Reprofile   
อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั ้นตอน         
การดำเนินงาน ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน  
  3. ตัวช้ีวัด 
   3.1 จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
   3.2 ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ที ่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้ รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
   3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ สำเร็จ
การศึกษา   
   3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
   3.5 อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนา และ
นอกภูมิลำเนาของบบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี  
   3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
   3.7 อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  1. เป้าหมาย 
   1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็น
สถาบันการศกึษาเพ่ือท้องถิ่นท่ีสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
   1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ 
 2. กลยุทธ์ 
   2.1 ส่งเสริมบุคลากรที ่เป ็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้  
ความสามารถ ศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่  
   2.2 เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการบูรณาการ    
การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
   2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   2.4 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และ
บุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
  3. ตัวช้ีวัด  
   3.1 จำนวนอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ทีไ่ด้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
   3.2 อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา     
ต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนำใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
   3.3 ผลการสำรวจการรับรู้ ข่าวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ ที่สำคัญระดับชาติ 
ระดับจังหวัด ระดับองค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
   3.4 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งสากรบริหารงานภาครัฐ 
   3.6 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ  
   3.7 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
   3.8 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า และกิจกรรมสัมพันธ์เพื ่อขยายเครือข่ายและปรับปรุง
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
   3.9 ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และผู ้รับบริการที ่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ป ี   
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ระยะเริ่มต้น (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  เริ ่มต้นของการพัฒนาการวางระบบและปรับโครงสร้างองค์การในทุกมิติ การสร้างความ
รว่มมือ และเริ่มต้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  1. กลยุทธ์ 
   มุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับฐานทรัพยากรเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน     
ขององค์การ ออกแบบวางระบบและการปรับปรุงโครงสร ้างทั ้งทางกายภาพและการบร ิหาร             
ของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ ไม่ว ่าจะเป็นการจัดการเร ียนการการสอน การวิจัย การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ รวมทั้งการบริหารจัดการภายในเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และรองรับการพัฒนาในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน   
   2. เป้าหมาย    
   2.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
   2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยฐานข้อมูลศักยภาพนักวิจัยและสร้าง  
ความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายอย่างเป็นองค์รวม 
   2.3 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นตามแนวทาง      
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.4 อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม    
   2.5 การเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยภายใต้การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 เพ่ือมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยที่โปร่งใสและยั่งยืน  
  3. ตัวช้ีวัด 
   3.1 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิงหรือ       
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน 
   3.2 ร้อยละของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระใน 1 ปี ร้อยละ 80 
   3.3 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที ่ได้ร ับการเผยแพร่หรืออ้างอิงหรือ           
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ไม่น้อยกว่า 2,000 ผลงาน  
   3.4 จำนวนเงินทุนสนับสนุนวิจัยที ่เกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย        
ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 
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   3.5 จำนวนชุดโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย     
ไม่น้อยกว่า 5 ชุดโครงการ 
   3.6 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน 
   3.7 มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพ่ือให้ประชาชน
ในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต นำไปประยุกต์ใช้ใ นชีวิต     
จนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 10 หน่วยงาน 
   3.8 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได ้รับ      
การเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 50 ผลงาน 
   3.9 ได้รับการจัดอันดับไม่เกิน อันดับที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 
   3.10 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณรายได้ เท่ากับ 60 : 40 
   3.11 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสที่ดีข้ึน อย่างน้อย 5 ลำดับ 
   3.12 ค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุ กมิติ 
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 
 

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2562 - 2564  
 นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ โดย 

•  บูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

•  นำรูปแบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถ เข้าไปมีส่วนร่วม      
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

•  ผล ิตผลงานว ิจ ัยและนว ัตกรรมที ่บ ูรณาการศาสตร ์แบบสหสาขา และตอบสนอง            
ความต้องการทั้งระดับประเทศชาติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน 

•  เร่งพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ ่น และเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั ้งภายในและภายนอก         
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน  

•  มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู ้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ปัญญา      
เชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา 
ผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ โดย 

•  เร ่งพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาที่ เป ็นร ูปแบบเฉพาะของมหาว ิทยาลัย          
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Spaces) 
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•  พัฒนาอาจารย์ให้เป็นครูของครูมืออาชีพ 
•  เร่งปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการผลิตครู และพัฒนาครูประจำการให้เป็น ครูมือ

อาชีพที่มีสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือ
การสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

•  เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการผลิตครูในระบบปิด ตามรูปแบบการเรียนรู ้ที่มุ ่งการแก้ไขปัญหาร่วมกันในโรงเร ียน 
(Semi Residential Learning) 

•  สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนร่วม    
กับสถานศึกษาและจัดให้มีการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย 

•  เพิ ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของคณาจารย์/คณะต่างๆ ในการพัฒนาครูในสถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาเครือข่ายในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

•  พัฒนาโรงเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช ูปถัมภ์               
ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการเร ียนการสอน ยกระดับคุณภาพ ผลการเร ียนรู ้ร ่วมกับ             
คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนเครือข่าย 
 นโยบายข้อที ่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ โดย 

•  สรรหา สนบัสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ ผลงานและตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
•  ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผลิตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่อง

ในระดับชาติและนานาชาติ 
•  พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับในด้าน

การมีสว่นร่วมพัฒนาท้องถิ่น และพร้อมทำงานในบริบทของประชาคมอาเซียน  
•  พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการที ่ตอบสนองความต้องการของท้อ งถิ่น  

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning Philosophy) 

•  ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์       
การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์นำไปสู่       
การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง  

•  ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) สร้างและนำเสนอผลงานที่
สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) โดย 
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•  เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
•  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศ

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพบรรยากาศทางวิชาการ  
•  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นตัวอย่างของชุมชนในการจัดการระบบนิเวศ 
•  พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่อาจารย์ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดึงดูดคนดี   

คนเก่งเข้ามาร่วมงานได้  
•  ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษารวมทั้งส่งเสริม  

การน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ  
การดำเนินชีวิต  

•  การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล 
•  เตรียมการเพ่ือรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ     
ทรัพยากรมนุษย์ ในอีก 20 ปีข้างหน้า การที่ประเทศจะพัฒนานั้นจะขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม ได้วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิต ิท ุกช ่วงว ัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่  12               
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยมี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพ
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการ
พัฒนาคนไทย ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกทีดี
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่ รวดเร็ว   
บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคมการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม เป็นปัญหาด้านความแตกต่างของรายได้
ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและ    
ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่ำกว่า ข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ความสำคัญกับการดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการ   
ทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข การปิดช่องว่างการคุ้มครอง        
ทางสังคมในประเทศไทย มุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงาน         
ที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะการสนับสนุนในเรื ่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที ่เชื ่อมโยง           
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การเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ       
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล        
ในสังคมไทย เร่งการปฏิรูปบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญการใช้องค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ 
ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งใน
ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัย
ที ่เอื ้ออำนวยทั ้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร วิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน           
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  โดยมี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  สร้างความร่วมมือ
กับพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และการบูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ในการร่วมกันวางแผน
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ และดำเนินโครงการพัฒนากิจสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู บัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะที่เป็นเลิศเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสมบูรณ์ด้วย
คุณลักษณะ 4 และถ่ายทอดบ่มเพาะให้กับศิษย์ในแต่ละช่วงวัย และบัณฑิตได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
เพื ่อพัฒนาเชิงพื ้นที ่ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที ่ต ้องการของผู ้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์               
ด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี ่ยนแปลง อาจารย์และบุคลากรทาง  
การศึกษา  ทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ มีระบบบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ 
ซึ่งในระยะเริ่มต้น ปีที่ 1–5  พ.ศ. 2560 -2564 พัฒนาศักยภาพและยกระดับฐานทรัพยากรเพื่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การออกแบบวางระบบและการปรับปรุงโครงสร้างทั้งทางกายภาพและ
การบริหารของมหาวิทยาลัยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการรวมทั้งการบริหารจัดการภายใน เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันรองรับการพัฒนาในอนาคต การเป็นองค์การแห่งความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและ พัฒนาเครือข่าย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งโดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมีนโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ นโยบายข้อ
ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับ
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คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ นโยบายข้อที่ 4 
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  
 จากบริบททั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ได้นำมาพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลกระทบกับ
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกต่อองค์กร (SWOT Analysis) เพื่อใช้ในการกำหนด
เป็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 
ปรัชญา 
 วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี    

ปณิธาน  
 เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน   

อัตลักษณ์     
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์  
 เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยม  
VALAYA   

V  : Visionary  = เป็นผู้รอบรู้ 
A  :  Activeness  =   ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์  
L  :  Like to learn  = สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
A  :  Adaptive   =  ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง  
Y  :  Yields   =  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
A  :  Acceptance and Friendliness  =  เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 

ปรัชญา (Philosophy)     
“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี”   

ปณิธาน (Determination)    
              “มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นที่เสริมสร้าง

พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือ

ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้

ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 

ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทาง  วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม”   
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วิสัยทัศน์ (Vision)   

“ศูนย์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ด้านการจัดการศึกษา  
บูรณาการจัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน 
เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่น  

 2. ด้านการวิจัย 
  วิจัย พัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่  
 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
               ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม โดยครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
        4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  สืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการ
ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 5. ด้านการบริหารจัดการ 
  พัฒนาระบบงานภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดการบริการที่มีความรวดเร็ว 
รองรับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาระบบการสื่อสาร 
ประสานงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ  
 

นโยบาย มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 

1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการ

ประกอบอาชีพ 

1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต โดยบูรณาการองค์ความรู้กับการทำงานไปสู่การปฏิบัติ 

1.4 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

1.5 พัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะทางวิชาการวิชาชีพสอดรับกับ

ความต้องการของสังคมที่พัฒนาไป รวมทั้งทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมือง

ของชาติ และของโลก 
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2. ด้านการวิจัย 

2.1 สร้างผลงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาวัตกรรม 

2.2  สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

2.3 มุ่งเน้นการวิจัยที่ส่งประโยชน์แก่การเรียนการสอน การปรับปรุงระบบการจัดการ

เทคโนโลยีและข้อมูล  

3. นโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์  

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน  

3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดำริ และพระบรมราโชบาย 

4. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ปลูกฝังและส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาให้ตระหนักถึงศิลปะและวัฒนธรรมที่ผูกพัน

กับวิถีชีวิต 
4.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการพัฒนา

จิตสำนึกในคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
4.3 บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

5.1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรการจัดระบบการบริหารที่ดีให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
โปร่งใส 

5.2 มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย  

5.3 มีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร และดำเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวม 

5.4 พัฒนาระบบการบริหารความเสี ่ยงและมาตรการป้องกันความเสี ่ยงให ้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

5.5 พัฒนาองค์ความรู้แห่งความสุข และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ 
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  6.นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        6.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรและนักศึกษามีศักยภาพท้ังตระหนักถึง

ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  

             และมาตรฐานการศึกษา  สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร6.2 

จัดระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
        6.3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนจัดการความรู้ และนำมาใช้อย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง         

        6.4 พัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเลกทรอนิกส์ จัดอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่บุคลากร และนักศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. บัณฑิตและประชาชนมีคุณภาพสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และต่อยอดองค์ความรู้
ร่วมแก้ปัญหาในท้องถิ่น 

2. สร้างนวัตกรและผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
3. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  
5. มีกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
            สร้างองค์กรแห่งความสุข และเกิดการยอมรับของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
เป้หมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ผู้กำกับติดตาม 
ข้อเสนอ/แบ่งค่าเป้าหมาย     

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที ่1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1.  จำนวนหล ักส ูตรแบบสหว ิทยาการ         
ที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
 
     

 
 
1 

หลักสตูร 
 

 
 
1 

หลักสตูร 
 

 
 
1 

หลักสตูร 
 

 
 

     1 
หลักสตูร 
 

 
 
2 

หลักสตูร 
 

สระแก้ว หลักสตูร งาน
วิชาการ 

อ.คณิต เรืองขจร แบ่งความรับผิดชอบ 
1.1.1 หลักสตูรระยะสั้น 

 
1. หลักสูตร วท.บ. 1 หลักสตูร 
2. หลักสูตร รป.บ. 1 หลักสูตร 
3. หลักสูตร บธ.บ. 1 หลักสตูร 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ ABCD ต่อจำนวนหลักสูตร
ทั้งหมด  

- - - - ร้อยละ 
30 

สระแก้ว หลักสูตร 
 

งานวิชาการ อ.คณิต เรืองขจร • นิยามของ ABCD 

1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

1.3.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือ การ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
1.3.2. ผลงานท่ีได้รบัการอ้างอิง หรือใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

1 
ผลงาน 

 
1 

ผลงาน 

 
 

2 
ผลงาน 

 
1 

ผลงาน 

สระแก้ว 

 

หลักสูตร 

 

งาน
วิชาการ 

 1.3.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล   
1. หลักสูตร วท.บ. 1 หลักสตูร 
2. หลักสูตร รป.บ. 1 หลักสูตร 
3. หลักสูตร บธ.บ. 1 หลักสตูร 
 
1.3.2 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง  
1. หลักสูตร วท.บ. 1 ผลงาน 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ผู้กำกับติดตาม 
ข้อเสนอ/แบ่งค่าเป้าหมาย     

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
 
 
 1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่

ได้รับการเผยแพรร่ะดับชาติ หรือ นานาชาติ
ตามเกณฑ์ กพอ.กำหนด 

 
 

 
1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่

ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 

 
 

 
5 

ผลงาน 
 
- 
 

 
1 

คน 

 
 

 
10 

ผลงาน 
 
 

 
 

2 
คน 

2. หลักสูตร รป.บ. 1 ผลงาน 
3. หลักสูตร บธ.บ. 1 ผลงาน 
 
1.3.3 ผลงานวจิัยหรือผลงาน
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
1. หลักสูตร วท.บ. 3 ผลงาน 
2. หลักสูตร รป.บ. 3 ผลงาน 
3. หลักสูตร บธ.บ. 3 ผลงาน 
4. อาจารย์นักพัฒนา 3 ผลงาน 
 

1.4 ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการหรือกิจกรรม การเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
     1.4.1 ร ้อยละของอาจารย์ท ี ่ เข ้าร ่วม
โครงการต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
      1.4.2 ร ้อยละของนักศึกษาที ่เข้าร่วม
โครงการต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

   
 
 
 

 
 
 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ  
80 

 
 
 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ  
80 

สระแก้ว 
 

หลักสูตร 
 

งานวิจัย
และพัฒนา

ท้องถิ่น 

อ.ฉัตรชัย 
เสนขวัญแก้ว 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ผู้กำกับติดตาม 
ข้อเสนอ/แบ่งค่าเป้าหมาย     

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ที ่ตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

  ร้อยละ 
 30 

ร้อยละ 
 40 

ร้อยละ 
 40 

สระแก้ว หลักสตูร งานวิจัยและ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

อ.ฉัตรชัย  
เสนขวัญแก้ว 

  

1.7 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี                              
ด้านการจดัการเรียนรู้เชิงผลติภาพ   

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

สระแก้ว หลักสตูร วิชาการ อ.คณิต เรืองขจร 1. หลักสูตร วท.บ. 1  เรื่อง 
2. หลักสูตร รป.บ. 1  เรื่อง 
3. หลักสูตร บธ.บ. 1  เรื่อง 

1.8 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่มีผล
การทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 
1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึไ้ป 

 ร้อยละ 
 85 

ร้อยละ 
 85 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
85 
 
 

สระแก้ว วิชาการ 
 

วิชาการ อ.คณิต เรืองขจร  

1.9 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิด
จากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย  

- - - 2 
ราย 

2 
ราย 

สระแก้ว หลักสตูร วิชาการ อ.คณิต เรืองขจร 1. หลักสูตร วท.บ. 1  ราย 
2. หลักสูตร รป.บ. 1  ราย 
3. หลักสูตร บธ.บ. 1  ราย 

1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปรญิญาตรีที่มี
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ    
80 

สระแก้ว วิชาการ วิชาการ อ.คณิต เรืองขจร  

1.11 อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษาภายใน

    ร้อยละ 
 60 

สระแก้ว วิชาการ วิชาการ,
งานวิจัย

อ.คณิต เรืองขจร 
อ. ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ผู้กำกับติดตาม 
ข้อเสนอ/แบ่งค่าเป้าหมาย     

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

ระยะเวลา 1 ปีในพ้ืนท่ีที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) 

และพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตตามกรอบคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

สระแก้ว วิชาการ วิชาการ,
งานวิจัย

และพัฒนา
ท้องถิ่น 

อ.คณิต เรืองขจร 
อ. ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 

 

เป้าประสงค ์2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรม  

  ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

สระแก้ว งานวิจัยและ
พัฒนาท้องถิ่น 

งานวิจยัและ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

อ. ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว  

2.2 จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจาก
ความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

   1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

สระแก้ว งานวิจัยและ
พัฒนาท้องถิ่น 

อาจารย์
นักพัฒนา 

งานวิจัยและ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

อ. ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 1. หลักสูตร วท.บ. 1  เรื่อง 
2. หลักสูตร รป.บ. 1  เรื่อง 
3. หลักสูตร บธ.บ. 1  เรื่อง 
4. อาจารย์นักพัฒนา  1  เรื่อง 

2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 

   10  ผลงาน 
 

15  ผลงาน 
 

สระแก้ว หลักสูตร 
 

งานวิจัยและ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

อ. ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 1. หลักสูตร วท.บ. 4  ผลงาน 
2. หลักสูตร รป.บ. 4  ผลงาน 
3. หลักสูตร บธ.บ. 4 ผลงาน 
4. อาจารย์นักพัฒนา  4 ผลงาน 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ผู้กำกับติดตาม 
ข้อเสนอ/แบ่งค่าเป้าหมาย     

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR 
และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบนั ) 

   2  
บทความ 

2  
บทความ 

สระแก้ว หลักสูตร 
 

งานวิจัยและ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

อ. ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 1. หลักสูตร วท.บ.  1  บทความ 
2. หลักสูตร รป.บ.  1  บทความ 
3. หลักสูตร บธ.บ.  1  บทความ 
4. อาจารย์นักพัฒนา  4 ผลงาน 

2.5  จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยกุต์และ
พัฒนานวัตกรรม 
      2.5.1 จำนวนผลงานวิจัย  เชิงประยุกต์ที่
มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

   
 
 
 
 

1 
ผลงาน 

 
 
 
 

1 
ผลงาน 

 
 
 

สระแก้ว หลักสูตร 
 

งานวิจัยและ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

อ. ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 1. หลักสูตร วท.บ.  1  ผลงาน 
2. หลักสูตร รป.บ.  1  ผลงาน 
3. หลักสูตร บธ.บ.  1  ผลงาน 

2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการ
วิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแกผู่ร้ับบริการ 
ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงาน
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

   1 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

สระแก้ว หลักสูตร 
 

งานวิจัยและ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

อ. ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 1. หลักสูตร วท.บ.  1  ผลงาน 
2. หลักสูตร รป.บ.  1  ผลงาน 
3. หลักสูตร บธ.บ.  1  ผลงาน 

2.6 จำนวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับ
รางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ังใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

   1   
รางวลั 

2   
รางวัล 

สระแก้ว หลักสูตร 
 

งานวิจัยและ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

อ. ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 1. หลักสูตร วท.บ.  1  รางวัล 
2. หลักสูตร รป.บ.  1  รางวัล 
3. หลักสูตร บธ.บ.  1  รางวัล 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ผู้กำกับติดตาม 
ข้อเสนอ/แบ่งค่าเป้าหมาย     

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค ์3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3.1 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

สระแก้ว หลักสูตร 
อาจารย์

นักพัฒนา 
 

งานวิจัยและ
พัฒนา
ท้องถิน่ 

อ. ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว  

3.2 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพใน   
การจัดการตนเอง  
 

   1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

สระแก้ว งานวิจัยและ
พัฒนา
ท้องถิ่น 
อาจารย์

นักพัฒนา 

งานวิจัยและ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

อ. ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว  

3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อ
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดย
คำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์
การพฒันาสนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคม
คุณภาพรองรับโอกาสและความทา้ทายใน
อนาคต 
 
 
 
 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

สระแก้ว งานวิจัยและ
พัฒนา
ท้องถิ่น 
อาจารย์

นักพัฒนา 

งานวิจัย
และพัฒนา

ท้องถิ่น 

อ. ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว  
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ผู้กำกับติดตาม 
ข้อเสนอ/แบ่งค่าเป้าหมาย     

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ ์ส่งเสรมิ  สืบสาน
และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมที่ได้รบัการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

   1 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

สระแก้ว ฝ่าย 
กิจการฯ 

งาน
วิชาการ

และพัฒนา
นักศึกษา 

อ.คณิต เรืองขจร 1. หลักสูตร วท.บ.  1  ผลงาน 
2. หลักสูตร รป.บ.  1  ผลงาน 
3. หลักสูตร บธ.บ.  1  ผลงาน 
 

4.2 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
 

    100,000 
บาท 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร 
 

อ.กีรฉัตร วันช่วย  

เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

  ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

สระแก้ว งานบริหาร 
 

งานบริหาร อ.กีรฉัตร วันช่วย  

5.2 ร้อยละของอาจารย์ทีส่ำเร็จการศึกษา
ปริญาเอกจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมด
ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รบั
การรับรองคณุวุฒิจาก ก.พ.  

    ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

สระแก้ว งานบริหาร 
 

งานบริหาร อ.กีรฉัตร วันช่วย  

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
70 

สระแก้ว งานบริหาร 
 

งานบริหาร อ.กีรฉัตร วันช่วย  
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ผู้กำกับติดตาม 
ข้อเสนอ/แบ่งค่าเป้าหมาย     

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.4 จำนวนอาจารย์ที่ไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานอาจารยม์ืออาชีพจาก สกอ. หรือ
สถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

    20 
คน 
 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.กีรฉัตร วันช่วย  

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มคีุณสมบตัิเข้าเกณฑ์
การประเมิน 

    ร้อยละ 
3 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.กีรฉัตร วันช่วย  

5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.กีรฉัตร วันช่วย  

5.7 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีผลการประเมิน
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูรตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดมีาก 

  ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.ชัยวุฒ ิเทโพธิ ์  

5.8 ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินการ ที่เปน็เลิศ 
(EdPEx) 

    200 
คะแนน 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.ชัยวุฒ ิเทโพธิ ์  

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน 
TQR (Thai Qualification Register)   

    ร้อยละ 
10 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.ชัยวุฒ ิเทโพธิ ์  

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลีย่ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

    ร้อยละ 
 2 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.ชัยวุฒ ิเทโพธิ ์  
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ผู้กำกับติดตาม 
ข้อเสนอ/แบ่งค่าเป้าหมาย     

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัด้วย 
Webometrics Ranking เมื่อเปรยีบเทียบ
มหาวิทยาลยัในกลุ่มราชภัฏ 

    น้อยกว่า 
อันดับ 

15 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.ชัยวุฒ ิเทโพธิ ์  

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยั 
สีเขียว (ระดับเอเชีย) 

    น้อยกว่า 
อันดับที ่

185 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.ชัยวุฒ ิเทโพธิ ์  

5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร  

    มากกว่า
4.51 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.ชัยวุฒ ิเทโพธิ ์  

5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมติิ  

    มากกว่า 
4.00 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.ชัยวุฒ ิเทโพธิ ์  

5.15 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศกึษาที่เข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเทียบกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัทั้งหมด 

    ร้อยละ 
4 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.ชัยวุฒ ิเทโพธิ ์
อ.คณิต เรืองขจร 

 

5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที ่เข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

    ร้อยละ 
30 

สระแก้ว งานบริหาร งานบริหาร อ.ชัยวุฒ ิเทโพธ์ิ 
อ.คณิต เรืองขจร 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที ่เป็นองค์ความรู ้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับชาติและท้องถิ่น      

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

กลยุทธ์  
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
3.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน      

ในท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
กลยุทธ์  

4.1  บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู        
สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่น
และระดับนานาชาติ 
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4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์  
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน 
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ ่งอำนวย         

ความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับต่อการเป็น Semi residential University  
5.7 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 
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แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอ/แบ่งค่า 
เป้าหมาย ปี 64 2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะ        
ของนักศึกษา
ให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้    
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 
85 

(93.90) 

ร้อยละ 
90 

(94.97) 

ร้อยละ  
95 

(84.56) 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

สระแก้ว - จัดการเรียน การสอน เช่น 
Blended Learning, 
Authentic learning,    
Self-directed learning, 
Cooperative learning, 
Crystallization learning, 
Project learning เป็นต้น 
• ดำเนินงานด้านสหกิจ
ศึกษา 
• สนับสนุนการเผยแพร่ที่
เกิดจากการเรียนรู้ชิงผลติ
ภาพ(Productive 
learning)ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
• สนับสนุนการสร้างผลงาน      
เชิงประจักษ์ของนักศึกษา 
เพื่อให้ได้รับการอ้างอิง หรือ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
• พัฒนาการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์  
 

หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอ/แบ่งค่า 
เป้าหมาย ปี 64 2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะ        
ของนักศึกษา
ให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้    
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)                          

1.2.2  โครงการ
พัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาที่
จำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่
จำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ  
80 
(-) 

ร้อยละ 
 80 
(-) 

ร้อยละ  
80 

(96.89
) 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

สระแก้ว จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
1.ทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
ทักษะที่สำคัญ 3 ประการ 
ดงันี้  
1.ทักษะชีวิตและการทำงาน 
(Life and Career Skills) 
 2.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี 
(Information, Media and 
Technology Skills)  

- 3.ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) 

หลักสตูร 
 

วิชาการ 
 

 

 1.2.3 โครงการ  
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติผา่นการ
ทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการพัฒนา กิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัตผิ่านการ
ทำงานร่วม 
กับชุมชน ต่อจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 
20 
(-) 

ร้อยละ 
30 

(36.76
) 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

สระแก้ว - จัดกิจกรรมในรายวิชา
ให้กับนักศึกษาโดยนำเอา
ความรู้งานสร้างสรรค์ วิจัย 
นวัตกรรมไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกับชุมชน  
- จัดกิจกรรมนำเสนอผล

การเรยีนรู้จากการ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน

ผ่านโครงงาน 

หลักสตูร 
 

วิชาการ 
 

 



44 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอ/แบ่งค่า 
เป้าหมาย ปี 64 2560 2561 2562 2563 2564 

  1.2.3.2 จำนวน
นักศึกษาทีไ่ด้รับการ
พัฒนาตามกระบวนการ
ของวิศวกรสังคม 

    20 
คน 

สระแก้ว -  หลักสตูร 
 

วิชาการ 
 

หลักสตูร รป.บ  12 คน 
 หลักสูตร วท.บ.   8 คน 
 หลักสูตร บธ.บ.   5 คน 

1.2  พัฒนา
สมรรถนะ   
ของนักศึกษา       
ให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)      

1.2.4. โครงการ  
บ่มเพาะให้
บัณฑิต          
มีทักษะเปน็
ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ 
(Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีการ
พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ     
รุ่นใหม ่

    ร้อยละ 
70 

สระแก้ว • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

• จัดกิจกรรมการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จัดการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานที่
ทำงานหรือในสถานศึกษาแก่
ผู้เรียน 

หลักสตูร 
 

วิชาการ 
 

 

1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุน
พัฒนา
สมรรถนะ
ทักษะด้าน
ภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ  
การเรียนรู้
ภาษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษาทุกชั้นปีท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

  ร้อยละ 
80 

(77.80) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

สระแก้ว • พัฒนาทักษะ การใช้
ภาษาสากล  

• จัดการทดสอบ
ความสามารถ CEFR 

หลักสตูร 
 

วิชาการ 
 

 

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบ
ประชารัฐเพื่อ
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือขา่ยใน
รูปแบบประชารัฐ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จำนวน
เครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศท่ีมีการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

    3 
เครือข่าย 

สระแก้ว • สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตร และ
แลกเปลีย่นนักศึกษา
ภายในประเทศร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานในจังหวัดสระแก้ว 

หลักสตูร 
 

วิชาการ 
 

หลักสตูร รป.บ  1 
เครือข่าย 
หลักสตูร วท.บ.  
1 เครือข่าย 
หลักสตูร 
บธ.บ. 1 เครือข่าย 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ระดับ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอ/แบ่งค่า 
เป้าหมาย ปี 64 2560 2561 2562 2563 2564 

 1.4.2 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ร่วมมือ  กับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จำนวน 
เครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในตา่งประเทศ 
และมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

    1  
เครือข่าย 

สระแก้ว สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจดัการเรียนการ
สอนหลักสูตร และ
แลกเปลีย่นนักศึกษาใน
ต่างประเทศ 

วิชาการ 
 

วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ระดับ กิจกรรม 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอ/แบ่ง
ค่าเป้าหมาย  

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564      

2.1 สร้างเครือข่าย
จัดหาสนับสนุน
งบประมาณ  ทุนวิจัย  

2.1.1 โครงการ
จัดหาทุน
สนับสนุนการ
สร้างผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จำนวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยต่อ
ปี 

- - - - 160,000   
บาท 

สระแก้ว • จัดหางบประมาณวิจัย
จากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก 

• จัดหาทนุวิจัยและ
สร้างสรรค์นวตักรรม
ร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

• สร้างเครือข่าย การร่วม
ทุนการทำวิจัย กับสถาน
ประกอบการ บริเวณรอบ
มหาวิทยาลยั 
ภายในประเทศ และ
มหาวิทยาลยัภายนอก
ประเทศ กลุม่ มรภ. ทปอ.  

หลักสูตร วิจัยและพัฒนา 2.1.1.1 

หลักสตูร วท.บ. 
324,000 บาท 
หลักสูตร รป.บ. 
100,000 บาท 
หลักสูตร รป.บ. 
100,000 บาท 
  

2.1.1.2 จำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือการร่วมทุน
และผลิตผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์  

    1 
เครือข่าย 

สระแก้ว หลักสูตร 

2.1.1.3 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ขอรับทนุ
สนับสนุนการวิจัย  

    ร้อยละ 
 70 

สระแก้ว หลักสูตร วิจัยและพัฒนา 

2.2 สร้างผลงานวิจัย
ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรม ที่ตอบ
โจทย์ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพฒันา

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์      
เพื่อเสริมสร้าง     

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลติ 
ผลงานวิจยัหรือ
นวัตกรรมทีส่ร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีตอบ

  ร้อยละ 
80 

(35.06) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
80 

สระแก้ว • เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
• อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย 
ผลิตนวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์ หรือแก้ไข

หลักสูตร วิจัยและพัฒนา  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ระดับ กิจกรรม 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอ/แบ่ง
ค่าเป้าหมาย  

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564      

ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้าง
ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

ความเข้มแข็ง
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  

โจทย์ระดับท้องถิ่น
หรือสรา้งสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

ปัญหาชุมชนท้องถิ่น กับ
กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
สระแก้ว 
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้จากการปฏิบัติการ
วิจัย และการทำวิจัยแบบ
บูรณาการระหว่างเครือข่าย 
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย 
ในจังหวัดสระแก้ว 
• สนับสนุนการพัฒนา
บทความเพื่อตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ส่งเสริม สนับสนุนการไป
นำเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
• สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรทำวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะในการทำงาน  

2.2 สร้างผลงานวิจัย
ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรมทีต่อบ

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริม
ผลงานวิจัย    

2.2.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย      

  ระดับ 
5 
(-) 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

สระแก้ว ผลิตผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมี  การจด

หลักสูตร วิจัยและพัฒนา  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ระดับ กิจกรรม 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอ/แบ่ง
ค่าเป้าหมาย  

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564      

โจทย์ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ 
ลดความเหลื่อมล้ำ 
สร้างความมั่งคัง่ และ
ยั่งยืนของ 
ท้องถิน่ประเทศชาต ิ

เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจด
ทะเบียนจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ทะเบียนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.2.3. 
โครงการจดั
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่าย  

2.2.3.1 จำนวนครั้ง
การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคเีครือข่าย
ต่อปีงบประมาณ 

- - - - 1 ครั้ง สระแก้ว จัดประชุมวิชาการหรือเพิ่ม
พื้นที่สาธารณะทางสังคม
นำเสนอผลงานนวัตกรรม
ทางสังคม 

วิจัยและพัฒนา วิจัยและพัฒนา • การรว่มจัด
งานกับหน่วยงาน
อื่นๆ ให้นับเป็น
การประชุม
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ระดับ กิจกรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานรายงาน 

ข้อเสนอแนะ/
แบ่งค่า

เป้าหมาย ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 สร้าง
เครือข่าย   
ชุมชนนักปฏิบัติ      
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดำรงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ 
เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไข
ปัญหาของ
ชุมชนท้องถิน่
และเสรมิพลัง  
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดำรงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.1.1 จำนวน
หมู่บ้านใน          
จ.ปทุมธานี และ   
จ.สระแก้ว ที่มี
ฐานข้อมูลตำบลใน
การคัดเลือกชุมชน
สำคัญเพื่อใช้ใน 
การพัฒนาท้องถิ่น 

  - 1 5 
 

สระแก้ว  อาจารย์นักพัฒนา 
หลักสูตร 

วิจัยและพัฒนา  

  3.1.1.2 ระดับ
ความสำเร็จของ
การสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อแลกเปลีย่น 
เรียนรูจ้ากภายใน
หรือภายนอก
มหาวิทยาลยั เพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของ

ระดับ 
5 
(5) 

ระดับ 
5 
(5) 

ระดับ 
5 
(4) 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

สระแก้ว • สร้างประมวลองค์
ความรู ้

• สร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปญัหา
ชุมชนท้องถิ่น  

• จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายเพือ่พัฒนา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น 

อาจารย์นักพัฒนา 
หลักสูตร 

วิจัยและพัฒนา  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ระดับ กิจกรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานรายงาน 

ข้อเสนอแนะ/
แบ่งค่า

เป้าหมาย ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชุมชนท้องถิ่น      
ที่เป็นพ้ืนท่ี 
เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

• การบรรยาย
สาธารณะ (Public 
Lecture) 

• จัดหารายได้จากการ
ฝึกอบรมการให้บริการ
ทางวิชาการและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(จากสถานประกอบการ 
โรงเรียน องค์กร 
ปกครองท้องถิ่นและ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม) 

3.1 สร้าง
เครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติ      
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดำรงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.2 โครงการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษา         
มีการลงพื้นที่
ดำเนินงาน         
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนใน
รายวิชาศึกษา 
ทั่วไปมีการลงพื้นที่
ดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 

ร้อยละ 
85 
(-) 

ร้อยละ 
90 
(-) 

ร้อยละ 
95 

(93.84) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

สระแก้ว นักศึกษาดำเนินกิจกรรม
ดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์  
 
 

หลักสตูร วิชาการ  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ระดับ กิจกรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานรายงาน 

ข้อเสนอแนะ/
แบ่งค่า

เป้าหมาย ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.3 ยกระดับ
ผลงานกิจกรรม
การดำเนินงาน
โครงการ     
ตามแนว
พระราชดำริ
หลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

3.2.1 โครงการ
ส่งเสริม       
การเรยีนรู้ แก่
ชุมชนท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้ว   
ตามแนว
พระราชดำริ 
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3.2.1.1 ร้อยละ 
ของบุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาหรือ
เรียนรูต้ามแนว
พระราชดำริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ร้อยละ 
80 

(82.63) 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

สระแก้ว • จัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ตามแนวพระราชดำริ
และ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักศึกษา บุคลากร
ร่วมกับประชาชนใน
ท้องถิ่น  

• จัดกิจกรรม 
นิทรรศการโครงการวัน
สำคัญกิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรต ิ

อาจารย์นักพัฒนา วิจัยและพัฒนา  

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  มากกว่า 
4.51 
(4.63) 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

สระแก้ว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง

วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชีวัด

ระดับ กิจกรรม หน่วยงานรบัผิดชอบ 
หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/
แบ่งเป้าหมาย 

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 บริหาร  
จัดการงาน 
ส่งเสริมศาสนา 
ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ทั้งการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟ ูสืบสาน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการ
บริหารจดัการ
งานส่งเสรมิ
ศาสนา ทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้ว 

4.1.1.1 ผลการ
ดำเนินงานตาม
ระบบกลไกล
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

   5 
ข้อ 

5 
ข้อ 

สระแก้ว • จัดกิจกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม 

• ประชาสมัพันธ์การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมออนไลน์  

งานศิลปวัฒนธรรม 
หลักสูตร 

 
 

วิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 

 

4.2.สร้าง
เครือข่ายหรือ
แลกเปลี่ยนดา้น
ศิลปวัฒนธรรม   
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในระดับ
ท้องถิ่นและ        
ระดับนานาชาติ 

4.2.1 โครงการ
สร้างเครือข่ายหรือ
จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

4.2.1.1 จำนวน
เครือข่าย 
พันธมิตรที่มี 
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และดำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 
ทั้งในประเทศ  
หรือต่างประเทศ 

 - - 
 

- 1 
 เครือข่าย 
 

สระแก้ว • จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศหรือ
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
อย่างยังยื่น  

งานศิลปวัฒนธรรม 
 

 

วิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชีวัด

ระดับ กิจกรรม หน่วยงานรบัผิดชอบ 
หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/
แบ่งเป้าหมาย ป ี

64 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.3 พัฒนา   
ระบบกลไก     
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

4.3.1. โครงการ
บริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

4.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม    
ที่นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

  ระดับ 
3 
(3) 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

สระแก้ว จัดหารายได้จาก
ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้
ประเพณี กิจกรรมสร้างสรรค ์

 

งานศิลปวัฒนธรรม 
 

 

บริหาร  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ระดับ 

กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
แบ่งเป้าหมาย ปี 64 2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ให้มีสมรรถนะ        
ที่เป็นเลิศพร้อมต่อ
การเปลีย่นแปลง  
และพัฒนา
สมรรถนะให้
อาจารย์และ
บุคลากรใหเ้กิด 
การรียนรู้            
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบ     
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จ
ของ        
การจัดการ
ทรัพยากร
บุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

ระดับ 
5 
(5) 

ระดับ 
5 
(5) 

ระดับ 
5 
(5) 

ระดับ 
5 
(5) 

ระดับ 
5 
(5) 

สระแก้ว • จัดทำแผนอัตรากำลังและ
แผนพัฒนาบุคลากร  

• ประเมินผลการดำเนินการ
ตามแผน 

• สร้างสรรค์และพัฒนา
บุคลากร   

• สนับสนุนให้บุคลากรทำ
ผลงานเสนอเข้าสู่ตำแหน่ง    
ทางวิชาการ 

• พัฒนาระบบประเมินผล  
การปฏิบัติงานของบุคลากร  

• ประเมินผลความพึงพอใจท่ี
มีต่อสถาบัน 

• พัฒนาอาจารย์ บุคลากรให้
เกิดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพ 
 
 

บริหาร 
 

บริหาร 
 

 



55 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ระดับ 

กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
แบ่งเป้าหมาย ปี 64 2560 2561 2562 2563 2564 

 5.2.3 โครงการ
พัฒนาองค์กร   
แห่งการเรียนรู้  
โดยสร้างชุมชน      
อุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความสำเร็จ
ของ        
การพัฒนา
องค์กร           
แห่งการเรียนรู้
โดย       
สร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

ระดับ 
 3 
(-) 

ระดับ 
 4 
(4) 

ระดับ  
5 

ระดับ 
 5 

ระดับ  
5 

สระแก้ว • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
องค์ความรู้จากการปฏิบัติการ
วิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป       
ในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้น
ร่วมกัน 

บริหาร บริหาร 
 

 

5.3 พัฒนา    
มาตรฐานการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการ
จัดการ
มาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน
ตามแผน        
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

  ระดับ 
 5 
(5) 
 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

สระแก้ว • บริหารจดัการการประกัน
การศึกษาคุณภาพภายใน 
(IQA) 

บริหาร บริหาร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ระดับ 

กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
แบ่งเป้าหมาย  

ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผล      
การบริหาร
สำนักงาน 

5.4.1 โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิผล    
การบริหาร
งบประมาณ 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ         
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

(86.53) 

ร้อยละ 
90 

(97.07) 

ร้อยละ 
90 

(84.21) 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

สระแก้ว • กำกับติดตามการดำเนินงาน 
• บริหารสำนักงาน(วัสดุ
สำนักงาน ครุภณัฑ์และวัสดุ
การศึกษา เชื้อเพลิง 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ) 
• ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
• บริหารความเสี่ยง  
ตรวจสอบภายใน 

บริหาร บริหาร 
 

 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผล      
การบริหาร
สำนักงาน 

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กร
และการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ 
(IMC) 

5.4.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินการสื่อสาร
องค์การและการ
สื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
(IMC) 

ระดับ 
 3 
(4) 

ระดับ  
4 
(4) 

ระดับ  
5 
(4) 

ระดับ 
 5 

ระดับ 
 5 

สระแก้ว •  จัดทำแผนสื่อสารองค์กร      
และการสื่อสารการตลาด           
แบบบูรณาการ (IMC) 
•  ดำเนินการตามแผนสื่อสาร
องค์การและการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) 
• ประเมินผลงานตามแผน
สื่อสารองค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
 
 

บริหาร บริหาร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ระดับ 

กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รายงาน 

ข้อเสนอแนะ/ 
แบ่งเป้าหมาย 

 ปี 64 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลยัให้
เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว 

5.5.1 โครงการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยั      
สีเขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

  ระดับ 
 4 
(4) 

ระดับ 
 5 

ระดับ  
5 

สระแก้ว • พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ
รอบอาคาร สถานท่ี  

• จัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลยั  

• ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค
พื้นฐาน 

• ปรับปรุงจัดทำพื้นที่สำหรับ
นักศึกษาในการทำกิจกรรม
ร่วมกัน (Co-Working Space) 

บริหาร บริหาร 
 

 

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
และบริการ 
ขั้นพื้นฐานเพื่อ
รองรับต่อการเป็น 
Semi residential 
University  

5.6.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร 
สนับสนุน
การศึกษา การ
วิจัย การบริการ
วิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน       การ
เรียนรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยั 

มากกว่า 
3.51 

(4.09) 

มากกว่า 
3.51 

(3.51) 

มากกว่า 
4.51 

(4.07) 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

สระแก้ว • จัดหาทรัพยากรการเรียนรู ้

• พัฒนาแหล่งเรียนรู ้

• พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู ้

• ขยายปรับปรุงพ้ืนท่ีการเรียนรู้
และห้องเรยีนเป็นศูนย์กลาง 

• พัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์
การเรยีนรู้และจัดหาครภุัณฑ์
เพื่อสนับสนุนแบบ ABCD  

•  พัฒนาระบบงาน/พื้นที ่
ช่องทางเชื่อมประสานการ
เรียนรูด้้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

วิชาการและ
พัฒนานักศึกษา 

 

วิชาการและ
พัฒนานักศึกษา 

 



 

58 
 

ส่วนที่ 3 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 

 
คำอธิบายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่น 
  1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
  1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา   
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชาหลายศาสตร์
หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และ
สังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการในรูปแบบ ABCD ต่อจำนวน
หลกัสูตรทั้งหมด 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ABCD หมายถึง  
 A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนและผู้สอน โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็น
ผู้อำนวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
 D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  1.3.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  1.3.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
  1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ 
กพอ. กำหนด 
  1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด 
หมายถึงผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือ



 

59 
 

การจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดนำเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที ่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ที ่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
 1.ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  โดยมี
หน่วยงานที่ร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน   
 รางวัลระดับชาติ หมายถึง หรือผลงานกิจกรรม หรือโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายองค์กร
หลายหน่วยงานทั่วทุกภาคของประเทศ หรือมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับชาติ 
 2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 รางวัลระดับนานาชาติ หมายความถึง รางวัลจากผลงาน กิจกรรม หรือโครงการมีผู้เข้าร่วมงาน
จากหลายประเทศ หลายภูมิภาคในโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทย หรือจัดขึ้นในต่างประเทศ มีการ
กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าเป็นรางวัลนะดับนานาชาติ 
 3.ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
 ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการนำเสนอบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการ
จัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ 
 1. ระดบัชาติ หมายถึง มีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 ประเทศ และ
รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 
 2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความท่ีมาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 
 นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล หมายถึง นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลซึ่ง
เกิดจากความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษาหรือการทำงานในมหาวิทยาลัย  
 ผลงานของหรือผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบัน ซึ่งมีเอกสาร
รับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้นๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
  1.4.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
  1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
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 เกณฑ์การคำนวณ 
 ตัวชี้วัด 1.4.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจำนวนอาจารย์ท้ังหมด 

 

จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน X 100 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

  
 ตัวช้ีวัด 1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน X 100 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

   
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับ     การ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  
 

จำนวนผู ้สำเร็จการศึกษาที ่มีผลงานเชิงประจักษ์ที ่ได้ร ับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น X 100 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับ

การเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 

จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที ่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติในปีงบประมาณ X 100 

จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณ 
 

 ตัวช้ีวัด 1.7 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จ 
เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานความสำเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  

การนับแนวปฏิบัติที่ดีไม่นับซ้ำกับปีท่ีผ่านมา 
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 ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 
  1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป 
  1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2 ขึ้นไป 
  คำอธิบายตัวชี้วัด 
 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  4 ของทุกคณะ 
วิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่ชั ้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  นักศึกษาระดับบัณฑิตกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 กรอบอ ้างอ ิงความสามารถทางภาษาอ ังกฤษท ี ่ เป ็นสากล ( The Common European 
Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 Proficient User: 
 C1 (Mastery) ผู ้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้า
ใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิด  หา
คำศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและ
เขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้คำเชื่อม
ประโยคได้อย่างถูกต้อง 
 C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดี
เยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสาร
ได้ดี สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและ
เลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 
 Independent User 
 B2 (Vantage) ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุก
เรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 
 B1 (Threshold) ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสำคัญขอข้อความทั่วๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่
คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้
เหตุผลสั้นๆ ได้ 
 Basic User 
 A2 (Waystage) ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทำงาน และสามารถสื่อสารในประโยค การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ 
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืนๆ ที่จำเป็นต้องใช้ 
 A1 (Breakthrough) ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตนเอง 
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และผู้อื่นได้ สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบ
คำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน 
 ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล
(The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  

 
เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า X 100 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

 
 ตัวชี้วัดที่ 1.9 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 

อธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ประกอบการใหม่ Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ตั้งเพื่อค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่

ยังไม่มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการทำธุรกิจที่ยังไม่มีใครทำมาก่อน  ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เกิดจากการบ่ม
เพาะของมหาวิทยาลัยเท่านั้น การได้ทำเอาความรู้ที่จากการเรียนนำไปต่อยอดเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ 1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  
คำอธิบายตัวชี้วัด 
ผลการสำรวจบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
X 100 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดท่ีจบการศึกษาภายในปีงบประมาณ 
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 ตัวชี้วัดที่ 1.11 อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) ค ำ อ ธ ิ บ า ย
ตัวช้ีวัด 
 พื้นที่ที ่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี       
จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี  จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี    
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี      
จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์              
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ผ่านการสอบ
บรรจุ สอบคดัเลือกเป็นครูในโรงเรียนสถานศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา  

สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ จบการศึกษาในปีศึกษานั้น  
เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนบัณฑิตท่ีสอบบรรจุผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นครู ภายในเวลา 1 ปี 
X 100 

จำนวนบัณฑิตท้ังหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
   
 ตัวชี้วัด 1.14 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับ การบรรจุ
เข้าทำงานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 พื้นที่ที ่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี        
จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี  จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี     
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี      
จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์              
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตัวช้ีวัดที่ 1.15 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 ผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้น หมายถึง ผลการทดสอบมาตรฐาน หรือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) อยู่ในระดับดี หมายถึง ระดับผลคะแนน 
O-NET แตล่ะกลุมสาระ 

ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต ่ากวาร้อยละ 50 และต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
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ระดับ 2 พอใช้ หมายถึง คะแนนเฉลี ่ยของโรงเรียน ต ่ากวา รอยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี ่ยของโรงเร ียนสูงกว า รอยละ 50 แตต ่ากวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวา รอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

 
เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อ

ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ 
ปัญหาระดับประเทศ 

คำอธิบายตัวชี้วัด 
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบ วิธีการ

วิจัยที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดย

มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือ
การพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ 
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียและคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ   ตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ส ื ่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื ่นๆ (2) 
ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ   

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 

1) นวัตกรรมด้านผลิภัณฑ์ (product innovation)  
2) นวัตกรรมด้านบริการ(service innovation)  
3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process)  
4) รูปแบบธุรกิจใหม่(business model innovation)  

ผลการดำเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาทำร่วมกัน 
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เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ X 100 
จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมทั้งหมด 

 
ตัวชี้วัด 2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
คำอธิบายตัวชี้วัด 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง  การนำเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR 
และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 

นับผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน  
จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus 

หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่
มีชื ่อปรากฏอยู ่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science Citation Index Expand,Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
 2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
 2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน 

และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
การศึกษา 

คำอธิบายตัวชี้วัด 
งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือ

วิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นำผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัย
ประเภทนี้อาจนำผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค 
การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ( Invention) หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้
ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที ่จะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง  

อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับ
การประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้น
เพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลผลิตให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห้าง ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษา
โรค วิธีการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   

ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความ
ถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ ผลของการบริการ
วิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่
จัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดำเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 จำนวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

อธิบายตัวชี้วัด 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือ การ

เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 
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โดยม ี การศ ึ กษาค ้นคว ้ า อย ่ า ง เป ็ นระบบท ี ่ เ หมาะสมตามประ เภทของ งานศ ิ ลปะซ ึ ่ ง มี                                                  
แนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวิชาชีพตามการ  จัดกลุ่ม
ศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้าน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภท
อ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    

ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด 
หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม 
โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
ไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั ้งต้องมีคณะกรรมการจาก
ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิด
กว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 ตัวชี้วัดที่ 2.7 จำนวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู อธ ิบาย
ตัวช้ีวัด  
  ผลการวิจัยของอาจารย์และครูโรงเรียนสาธิต ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู 
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

อธิบายตัวชี้วัด  
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การ

นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของ
สถานศึกษาโดยคำนึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที ่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการดำเนินการ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ 
ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการกำหนดและผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี ่ยนแปลงในทางที ่ด ี คุณภาพสูงขึ ้น สามารถลด
ข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น  

ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้ม
ทุนจากการใช้ทรัพยากรเพ่ือการ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดี
ในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 4  มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็น
ต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ 
และปฏิบัติตาม 

ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็ นที่
ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
อธิบายตัวชี้วัด  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน 

ทรัพยากร ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหา และ พัฒนาชุมชนตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมี
จิตสำนึกสาธารณะ รู้เป้าหมาย เชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดการ
ความสัมพันธ์กับภาคี ใช้แผนการจัดการความรู้ และทุนชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ  หมายความถึง ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับหมู่บ้านในพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป 
สภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพชุมชน หรือข้อมูลอ่ืน ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดย
จำแนกตามเป้าหมายในการพัฒนาครบคลุมครบ 4 ด้าน โดยระบบและการจัดการ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล การรายงานและการนำเสนอข้อมูล ทั้งในรูปแบบวิเคราะห์ นำเสนอในเชิง
สารสนเทศ Info graphics ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

ตัวชี้วัดที่ 3.6 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
สาธิตไปใช้ประโยชน์ 

อธิบายตัวชี้วัด 
โรงเรียนในท้องถิ่น หมายถึง โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้วเป้าประสงค์ที่ 

5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อ ความต้องการประเทศ 
และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การคำนวณ 
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 

เกณฑ์การคำนวณ   
 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การคำนวณ 

 

ตัวชี้วัด 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์การประเมิน  

เกณฑ์การคำนวณ 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
คำอธิบายตัวชี้วัด 
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึงการบริหารขีดความสามารถ 

และอัตรากำลังเพื่อให้งานของสถาบัน บรรลุผลสำเร็จ การดำเนินการของสถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศใน
การทำงานเพ่ือให้เกื้อหนุน และมีความม่ันคงต่อการทำงาน 

•  ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากำลัง หมายถึง  
1. ขีดความสามารถและอัตรากำลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของ

บุคลากร และอัตรากำลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่
ต้องการมีการรับรองและระดับกำลังคนที่ต้องการ  

2. บุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยมีว ิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ  และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 
บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึงความหลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่
สถาบันจ้างและของผู้เรียน  

3. การทำงานให้บรรลุผล การจัดระบบและบริหารบุคลากร เพ่ือ 
• ทำให้งานของสถาบันประสบความสำเร็จ 
• ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่  
• ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  

จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
x 100 

จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
x 100 

จำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการที่ กพอ.กำหนด 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น   
x 100 

จำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 
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• ให้มีผลการดำเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย 0 
 

4. การจัดการเปลี ่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการพัฒนาเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความ
ต้องการด้านขดีความสามารถและอัตรากำลังที่กำลังเปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ 

• การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของสถาบัน เพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจำนวนของบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบ
หากจำเป็น 

• การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพ่ิมของบุคลากร  
• การเตรียมบุคลากรเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจำเป็น  
• บรรยากาศด้านบุคลากร  

1. สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่
ทำงานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการทำงานของบุคลากร มีตัววัดและเป้าประสงค์
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างที่สำคัญ
ในปัจจัย  

2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการสิทธิ
ประโยชน์ และมีนโยบาย ให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่มีความหลากหลายและความแตกต่าง
ของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR  
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 TQR  หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่ มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Quatifications Register)  
 ตัวช้ีวัดที่ 5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

คำอธิบาตัวช้ีวัด 
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและ

สติปัญญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย การสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่นวิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนา
บุคลากร ผู้บริหาร และผู้นำเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยทำให้
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 

•  ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  
1. วัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่

เปิดกว้าง มีผลการดำเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน วัฒนธรรมองค์การได้ใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอื้อ
อำนาจ (empower) ให้กับบุคลากร  

2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน การกำหนดปัจจัยผลักดันสำคัญที่ส่งผลต่อความ
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ผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  
3. การประเมินความผูกพัน การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ วิธีการและตัวชี้วัดเหล่านี้มี
ความแตกต่างกันอย่างไร สำหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใช่ตัวชี้ วัดอื่นๆ 
เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพื่อประเมินและ
ปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 

4. การจัดการผลการดำเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการดำเนินการที่โดดเด่นและ
สร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัลการยกย่อง
ชมเชย และสิ่งจูงใจแกบุ่คลากร ระบบการจัดการผลการดำเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้ 

4.1 การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรม  
4.2 การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนของผู้เรียน  
4.3 การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  

• การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ 
1. ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการ

พัฒนาตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นำแต่ละคน ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้  
1.1 การให้ความสำคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุ

แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว  
1.2 สนับสนุนการปรับปรุงผลการดำเน ินการ และการเปลี ่ยนแปลงของ

มหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม 
1.3 สนับสนุนจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
1.4 ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
1.5 ทำให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ  
1.6 ทำให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้นำความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการทำงาน  

2. ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสถาบัน ในเรื่อง 

2.1 หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 

2.2 ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพื่อชี้บ่งโอกาสสำหรับการปรับปรุงทั้ง
ในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร 

3. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดการความก้าวหน้า ในหน้าที ่การงานใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุการวางแผนสืบทอดสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและผู้นำ 
 ตัวชี้วัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 

คำอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ หมายถึง ผู้ที ่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ

ผลกระทบจากการจากการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ในทุกมิติ ได้แก่ 
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1. มิติด้านการจัดการเรียนการสอน  
2. มิติด้านการบริการวิชาการ 
3. มิติด้านการวิจัย  
4. มิติด้านศิลปะและวัฒนธรรม   
5. มิติด้านการบริหารจัดการ  

ซึ่งประกอบด้วย 1.นักศึกษา 2.ผู้ปกครอง 3.ผู้ใช้บัณฑิต 4.ศิษย์เก่า 5.อาจารย์หรือนักวิจัย 6. ผู้ให้
ทุน 7. ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 8.ชุมชนในจังหวัดสระแก้ว  
 ตัวชี ้ว ัดที ่   5.16 ร ้อยละของนักเร ียนในท้องถิ ่นที ่ เข ้าเร ียนในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ              
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คำอธิบายตัวชี้วัด 
นักเรียนในท้องถิ่น หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
ตัวชี้วัดที่ 5.17 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กำหนด 

 คำอธิบายตัวชี้วัด 
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของสำนักทรัพย์สิน 

รายไดจ้ากการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 5.18 อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (Operation Profit Margin)  
คำอธิบายตัวชี้วัด 
อัตรากำไรจากการผลการดำเนินงาน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการทำ

กำไร หลังจากหักต้นทุนสินค้าและหักค่าใช้จ่ายรวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งดี 
เกณฑ์การคำนวณ 

อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (Operating Profit Margin)(%) = 
กำไรจากการดำเนินงาน 
รายได้จากการดำเนินงาน 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.20  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ 
 เกณฑ์การคำนวณ  

อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน ROI 

= รายได้ –รายจ่ายของสินค้าและบริการที่ขาย 
X 100 

 ค่าใช้จ่ายของสินค้าบริการที่ขาย 
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คำอธิบายโครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning)  
โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู ้เชิงผลิตภาพ 

(Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิต

ภาพ  
คำอธิบาย 
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียน

สามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองใน
การใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถ
นำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี
อยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แต่
เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ 
 A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนและผู้สอน โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็น
ผู้อำนวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
 D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต 

เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

X 100 
จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในคณะ 

 
โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

learning) 
ตัวชี้วัดโครงการ  1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ 
 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 

จำนวนงบประมาณการดำเนินงานวิชาการที่เบิกใช้ 
X 100 

จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามการดำเนินงานวิชาการ 
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โครงการที่ 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิง

ประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
เกณฑ์การคำนวณ  

 
 
 

 โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษ  
ที่ 21 
 ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 
 คำอธิบาย 
 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Student Outcomes) จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการหลักคือ  ความรู้ในวิชาแกน เนื้อหาประเด็นที่
สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 

1. ความรู้ในวิชาแกนและเนื้อหาประเด็นที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
                ความรู้ในวิชาแกน ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาโลก คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและการปกครอง 
                เนื้อหาประเดน็ที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อความสำเร็จและมีความสำคัญ ในที่
ทำงานและชุมชน ได้แก่ 

    ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
    ความรู ้เกี ่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิจ และการเป็นผู ้ประกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
    ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ด ี(Civic Literacy) 
    ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
    ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

2. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะที่สำคัญ 3 ประการดังนี้ 
1. ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) ในการดำรงชีวิตและในการ

ทำงานนั้นไม่เพียงต้องการ คนที่มีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาความรู้ หรือทักษะการ คิดเท่านั้น 
หากแต่ยังต้องการผู้ที่สามารถทำงานในบริบทที่มีความซับซ้อนมากข้ึนอีกด้วย ทักษะที่จำเป็น ได้แก่ 

  ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 
  ความคิดริเริ่มและการชี้นำตนเอง (Initiative and Self Direction) 
  ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills) 
  การเพ่ิมผลผลิตและความรู้รับผิด (Productivity and Accountability) 
  ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
x 100 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
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2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 

Skills) ซึ่งใน ศตวรรษที่ 21 นี้ นับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมี
ทักษะดังต่อไปนี้ 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 การ

คิดแบบสร้างสรรค์ การทำงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น และการนำความคิด นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ 
 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) หมายความ
รวมถึงการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจและการคิดแก้ปัญหา 

   การส ื ่อสารและการร่วมมือ  (Communication and Collaboration) ซึ ่งเน ้นการ
สื ่อสารโดยใช้ส ื ่อร ูปแบบ ต่างๆ ที ่ม ีประสิทธิภาพ ชัดเจน และการทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554) 

เกณฑ์การคำนวณ 
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

X 100 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

โครงการที่ 1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงาน
ร่วมกับชุมชน 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.2 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการของวิศวกร
สังคม 

เกณฑ์การคำนวณ 

โครงการที่ 1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนนักศ ึกษาท ี ่ เข ้าร ่วมโครงการพัฒนาก ิจกรรมกระบวนการเร ียนรู้                           
จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน x 100 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
x 100 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
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โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.3.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมภาษาจีนและผ่าน HSK 

ระดับ 4 
 คำอธิบาย 
 ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง การวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็น
ภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ระดับพ้ืนฐาน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง  

เกณฑ์การคำนวณ 
1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

1.3.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมภาษาจีนและผ่าน HSK ระดับ 4 
 

 
โครงการที่ 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ

มาตรฐานวิชาชีพครู 
เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 

X 100 
จำนวนนักศึกษาครูทั้งหมด 

 

 

 

 

จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
X 100 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
X 100 

จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้งหมด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  
โครงการที่ 2.2.1. โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
ตัวชี ้วัดโครงการ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที ่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนอาจารย์ที ่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที ่สร้างองค์ความรู ้ ใหม่            
ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น x 100 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คำอธิบาย 
งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือ

วิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นำผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง 
การวิจัยประเภทนี้อาจนำผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิ จัยเกี่ยวกับอาหาร ยา
รักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I)หมายถึง 
การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน / วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
นำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน  

โครงการการที่ 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 
 คำอธิบาย 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ  25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่
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ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น
ด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ที่ด้านการผลิตหรือพัฒนา
ครู 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์และครูโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการส่งเสริมผลิต
ผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู 

เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู x 100 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริ 

โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดบั 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่

ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
โครงการที่ 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพ้ืนที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป         มี

การลงพ้ืนที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปลงพ้ืนที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
X 100 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมดที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
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โครงการที่ 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู ้ตามแนว

พระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง X 100 
จำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

 
โครงการที่ 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ X 100 
จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทั้งหมด 

โครงการที่ 3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching  

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดบั 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching ปรากฏ

หลักฐานที่ชัดเจน มีการนำเอาองค์ความรู้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โครงการที่ 3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบ

ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 3.4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัย

เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการกำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย 
เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  

ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
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ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ำกว่า ร้อย
ละ 90 

ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการดำเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู้หรือครูต้นแบบมือ
อาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา 

ระดับ 5 โรงเรียนท้องถิ่นนำองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปดำเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
และมีหลักฐานประจักษ์  

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โครงการที่ 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1 ผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เกณฑ์การประเมิน  
1. มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการ

ธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความสำเร็จ
ของตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติ
ตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 

5. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้
บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทาง
วัฒนธรรมให้กับประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 ข้อ มีการดำเนินการ 3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 
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โครงการที่ 4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหาร

จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล   
โครงการที่ 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดที ่5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

โครงการที่ 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA)  

ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
  ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนร้อยละ 51–100 
  ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

  ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน 
เกณฑ์การคำนวณ  
จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน     

X 
 

100 
จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้กำหนดให้พัฒนาหรือ
แก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้ 

 
โครงการที่ 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 ตัวชี้วัดที่ 5.2.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา  

เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้  
 ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
 ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนร้อยละ 51–100  
 ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู ้สู ่สาธารณะและการนำองค์ความรู ้ไปใช้

ประโยชน์  
โครงการที่ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความ

เป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยมีการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย 
หน่วยงานสนับสนุน โดยมีการดำเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และ
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  
2. กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

3. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้ อ 2 และ
รายงาน  ผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย  
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
มาวางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึง
ปรับปรุงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 ข้อ มีการดำเนินการ 3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 

 

 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.2 ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 
 เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับ 1 มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ 

ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่

เป็นเลิศ 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ 
โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
เกณฑ์การคำนวณ  
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

X 100 
จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กำหนด 

 

โครงการที่ 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  
ตัวชี้วัดที่ 5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(IMC) 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดทำแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การ (IMC) 
ระดับ 5 ค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป                

ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  
โครงการที่ 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ตัวช้ีวัดที่ 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสี

เขียว 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51  
โครงการที่ 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 5.7.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการ

รายได้ของสินทรัพย ์
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนระดับความสำเร็จของแผนการ

บริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
โครงการที่ 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
 เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กำหนด 
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ส่วนที ่4 
การกำกับติดตาม 

 

1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการ 
 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบ
และกลไกในการขับเคลื่อน การดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 
โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการสาระสำคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ 
เข้าใจ มีการนำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดำเนินงานที่กำหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สำนัก ผ่านกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
และการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้
เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดให้มีการกำหนดกรอบการประเมินผลระบุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มี
สมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลด
ปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื ่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 
 เพื่อทำให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภั ฏ        
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถบ่งชี ้ถึงสัมฤทธิ ์ผลของ              
การดำเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื ่อพัฒนาองค์การให้มี
สมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกำหนด
กรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน 
ในแนวใหม่ที ่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด 
เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดย
กำหนดจัดให้มีการกำหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็น
พิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนา
องค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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3. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ 

 ในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อนำยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 – 2561 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งที่
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื ่อนไขที่จำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ
ความสำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขท่ีจำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

   1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่
วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรนำเสนอ
สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 
2560 – 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สำนัก รวมทั้งสำนัก
งบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดำเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบาย
และมาตรการที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 

 1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจำเป็นต้องมีการนำเสนอจัดการ
ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผล
การดำเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินเป็นระยะเพ่ือ
รับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.3 การมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการ
ดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ 
คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วาง
ไว้เกดิผลในเชิงปฏิบัติ   
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 1.4 การกำหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงาน
ต่อสาธารณะ โดยต้องนำเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายใน
มหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดัน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการนำเสนอ เผยแพร่
ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย  ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การ
ประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ  

2. ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 
 2.1 การพัฒนาผู ้นำในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื ่องจากการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น  ตั้งใจ และเต็มใจใน
การที่จะผลักดันให้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงาน ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการ
เปลี ่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจำเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื ่องในการ
ดำเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั ่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมี
โครงข่ายของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน  

 2.2 การร่วมมือกันการทำงานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ ส ืบเนื ่องจาก
กระบวนการนำยุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที ่โครงสร้าง 
กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทำ
ให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการทำงานแบบเครือข่ายและ
การเป็นกลัยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการประสบ
ผลสำเร็จ 

 2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทำให้หน่วยงาน 
บุคลากรที่เกี ่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดำเนินการที่ได้มีการ
กำหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การ
จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การ
ทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัตงิาน 



 

88 
 

การวัดและประเมินผลสำเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจ
ตามผลงาน เป็นต้น 

 2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560– 2564 โดยคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ 
โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานใน 12 เดือน ของทุกปี และนำเสนอผลการปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
และนำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 
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ภาคผนวก 
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1. ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 
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2.ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสรา้งผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ

(Productive Learning) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไข

ปัญหาท้องถิ่น 

นโยบายสภาฯ ข้อ 3 ยกระดับคณุภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิต
โดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลติ
ภาพ(Productive Learning)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่เป็นเลศิมีธรรมาภบิาล 

นโยบายสภาฯ ข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียวท่ีมีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีเ่ป็นเลศิมีธรรมาภบิาล 

นโยบายสภาฯข้อ 2  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลติบณัฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ

(Productive Learning) 
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