
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
(ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2563) 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นชุมชนวิชาการท่ีมีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตให้เก่งและดี เป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่พร้อมสู่สากล 
ตามศาสตร์แห่งพระราชา 

เป้าประสงค์ 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็น
ผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่สากล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของ
ท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง และ

ยั่งยืนแกท่้องถิ่น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จาก ศาสตร์

พระราชา มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้
มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 

บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีจิตส านึกที่ดีและสามารถจัดการศิลปวัฒนธรรมแบบ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้าน
ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะด้านภาษาสากล สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติและสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้คณะมีการจัดการบรรยายสาธารณะ 

มิติกระบวนการ 

พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
การเสริมสร้างการบริหารองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาคณะสู่มาตรฐาน Green University 

มิติคนและ
ความรู้ 

สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

พัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

มิติการเงิน แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย บริหารจัดการรายได้จากทุนมนุษย์ บริหารจัดการการเงินโดยยึดหลักความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 
ปรัชญา 

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี     
ปณิธาน  
 เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และม่ังคั่งของชุมชน 
อัตลักษณ์     

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น  
ค่านิยม (Core Values) 

“ VALAYA ”  
V  :   Visionary     =  เป็นผู้รอบรู้ 

 A  :  Activeness    =   ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์  
L  :  Like to learn    = สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
A  :  Adaptive     =  ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง  
Y  :  Yields     =  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
A  :  Acceptance and   Friendliness        =  เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 

วิสัยทัศน์   
“คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นชุมชนวิชาการที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตให้เก่งและดี เป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่พร้อมสู่สากล ตามศาสตร์

แห่งพระราชา” 
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พันธกิจ   
1. พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และคว าม

เข้มแข็งของท้องถิ่น   
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม    
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค ์
1. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่สากล  
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ

สร้างความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนแกท่้องถิ่น   
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  ให้มีความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและสังคม  
4. บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจิตส านึกที่ดีและสามารถจัดการศิลปวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้าประสงค์ที ่1 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่สากล  
KPI 1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 

1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
 
1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 
 
- 
 
- 

  
 
2 

หลักสตูร 
2 

หลักสตูร 

 
 
2 

หลักสตูร 
2 

หลักสตูร 

 
 

2 
หลักสตูร 

2 
หลักสตูร 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการจัดหารายได้
ฯ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
อ.พัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชื่น 

KPI 1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ ABCD ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

    ร้อยละ  
30 

  คณะกรรมการวิชาการ ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 

KPI 1.3 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.3.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
1.3.2 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
  
 
1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 
 

 
 
 
 

  
3 

ผลงาน 
 
 
 
 

1 
ผลงาน 

 
 

50 
  ผลงาน 

 

 
3 

ผลงาน 
 
 
 
 
1 

ผลงาน 
 
 

50 
ผลงาน 

 
5 

ผลงาน 
 
 
 
 
1 

ผลงาน 
 
 

55 
ผลงาน 

 

 
 
  ทัศนศิลป์ 2 ผลงาน 
  ดุริยางคศลิป์ 2 ผลงาน 
  ศิลปะการแสดง 1 
ผลงาน 
 
  คณะกรรมการวิชาการ 
  คณะกรรมการวิจัย 
 
 คณะกรรมการวิชาการ 
  คณะกรรมการวิจัย 
  การพัฒนาชุมชน 3 

 
 
ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
 
 
 
ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
 
 
 
ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 คน 

ผลงาน 
  จิตวิทยา 9 ผลงาน 
  ดนตรสีากล 3 ผลงาน 
  ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร 4 ผลงาน 
  ภาษาอังกฤษ 7 ผลงาน 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ 1 
ผลงาน 
  สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 4 ผลงาน 
  สารสนเทศศาสตร์ 2 
ผลงาน 
  ศิลปะการแสดง 0 
ผลงาน 
  รัฐประศาสนศาสตร์ 17 
ผลงาน 
  นิติศาสตร์ 3 ผลงาน 
  ทัศนศิลป์ 1 ผลงาน 
 
  คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.3 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ   - 1 

เรื่อง 
1 

เรื่อง 
1 

เรื่อง 
1 

เรื่อง 
● คณะกรรมการวิชาการ ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 

 
KPI 1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนา และนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

1.4.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (ร้อยละ 40 ของทุกสาขาวิชา) 

1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด (ร้อยละ 80 ของทุกสาขาวิชา)  
เน้น กลุ่มนักศึกษา รหัส 60, 62, 63) 

 
 
 

  
 
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
70 

 
 
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
70 

 
 
 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
80 

 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
 ทุกสาขาวิชา 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

KPI 1.5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์         
ที่ได้รับการเผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

  ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  การพัฒนาชุมชน 9 คน 
  จิตวิทยา 25 คน 
 ดนตรสีากล 8 คน 
  ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร 10 คน 
  ภาษาอังกฤษ 18 คน 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ 3 คน 
  สังคมศาสตรฯ์ 10 คน 
  สารสนเทศศาสตร์ 4 คน 
  รัฐประศาสนศาสตร์ 46
คน  
  นิติศาสตร์ 9 คน 
  ทัศนศิลป์ 3 คน 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
 



แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง) 
 

7 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
KPI 1.7 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ     1 

เรื่อง 
1 

เรื่อง 
1 

เรื่อง 
 คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
 

KPI 1.8 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการทดสอบตาม
เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 
     1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึ้นไป 

   
 

ร้อยละ
85 

 
 

ร้อยละ 
85 

 
 

ร้อยละ 
85 

 คณะกรรมการวิชาการ ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
 

KPI 1.9 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ทีเ่กิดจากการบ่ม
เพาะของมหาวิทยาลยั 

  1 
ราย 

2 
ราย 

2 
ราย 

 คณะกรรมการวิชาการ ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
 

KPI 1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
 

KPI 1.11 อัตราการได้งานท าในพืน้ท่ีหรือประกอบอาชีพอิสระ
หลังจากส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ท่ี
มหาวิทยาลยัรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร)  
Reinventing University (หน้า37) 350 กิโลเมตร หมายถึง จ.พิษณุโลก   
จ.พิจิตร 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.ปทุมธานี         จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี จ.สมุทรสาคร   
จ.กาญจนบุรี  จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.ก าแพงเพชร จ.อุทัยธานี   
จ.นครสวรรค์  จ.พระนครศรีอยุธยา 

    ร้อยละ 
60 

 คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา 

ผศ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ 

KPI 1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  
 
 

 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51  คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
 



แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง) 
 

8 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืนแก่ท้องถิ่น   
KPI 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่
สร้างนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การ
พัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหา
ระดับประเทศ 

-  ร้อยละ 
50 

 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

  คณะกรรมการวิจัย ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
 

KPI 2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือ
องค์กรภาคีเครือข่าย 

-  1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
 คณะกรรมการวิจัย 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
 

KPI 2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 3 
ผลงาน 

30 
ผลงาน 

30 
ผลงาน 

64 
ผลงาน 

 คณะกรรมการวิจัย  
 การพัฒนาชุมชน 5: 4 

ผลงาน 
 จิตวิทยา 9: 8 ผลงาน 
 ดุริยางค์ศลิป์ 5: 4 ผลงาน 
 ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม

การสื่อสาร 6: 5 ผลงาน 
 ภาษาอังกฤษ 6: 5 ผลงาน 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารนานาชาติ 4: 4 
ผลงาน 
 สังคมศาสตรเ์พื่อการ

พัฒนา 2: 2 ผลงาน 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 



แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง) 
 

9 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
 สารสนเทศศาสตร์ 3: 3 

ผลงาน 
 ศิลปะการแสดง 5: 4 

ผลงาน 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 13: 

12 ผลงาน 
 นิติศาสตร์ 6: 5 ผลงาน 
 ทัศนศิลป์ 5: 4 ผลงาน 
  รัฐศาสตร์ 3: 3 ผลงาน 

KPI 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

-  5 
บทความ 

5 
บทความ 

5 
บทความ 

  คณะกรรมการวิจัย ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

KPI 2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถ
สร้างคณุค่าแก่ผูร้ับบริการ ชุมชน และสังคม ไดโ้ดยสามารถน า
ผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

    2 
ผลงาน 

 คณะกรรมการบริการ
วิชาการฯ 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

KPI 2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ไดร้ับรางวัลจากงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

-  1 
รางวัล 

1 
รางวัล 

2 
รางวัล 

  คณะกรรมการวิจัย ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

เป้าประสงค์ที ่3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม  
KPI 3.2 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง   2 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 2 ชุมชน  คณะกรรมการบริการ

วิชาการ 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 



แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง) 
 

10 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
KPI 3.4 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาและโรงเรยีนเครือข่ายร่วม
พัฒนาเพื่อยกระดับผลการเรียนรูแ้ละจิตพสิัยเกณฑ์การพัฒนา
โรงเรียนเครือข่าย 

3.4.1 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิ
 
3.4.2 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา 

 
 
 
 

  
 
 

5 โรงเรียน 
10 คน 

 
 
 

5 โรงเรียน 
10 คน 

 
 
 

6 โรงเรียน 
150-200 

คน 

 คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

เป้าประสงค์ท่ี 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจิตส านึกท่ีดีและสามารถจัดการศิลปวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
KPI 4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ ์ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

  1     
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1  
ผลงาน 

 คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.สมทรง  บรรจงธิตทิานต์ 

เป้าประสงค์ท่ี 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
KPI 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

   30 
ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 

40 
(29 คน) 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการบรหิาร

และพัฒนาบุคลากรฯ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 

KPI 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่อ
อาจารย์ทั้งหมดทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการ
รับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

-  ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

(3 คน) 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการบรหิาร

และพัฒนาบุคลากรฯ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 

KPI 5.3 ร้อยละอาจารยป์ระจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 
15 
 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
70 

(51 คน) 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการบรหิาร

และพัฒนาบุคลากรฯ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 

KPI 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน
จากผู้ที่มีคณุสมบัติเข้าเกณฑ์ การประเมิน 

-  ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

(1 คน) 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรฯ 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 



แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง) 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้าน
บุคลากร 

    › 4.51  ส านักงานคณบดี นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย ์

KPI 5.7 ร้อยละของหลักสตูรที่มผีลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 
 

 ทุกสาขาวิชา 
 คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 

KPI 5.10 ร้อยละหลักสูตรทีผ่่านการขึ้นทะเบียน TQR   - ร้อยละ
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
10 

 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

KPI 5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร   › 4.51 › 4.51 › 4.51 › 4.51  คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการสื่อสาร

องค์กร 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 

KPI 5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหาวิทยาลยัในทุกมิติ  

 - › 4.00 › 4.00 › 4.00  คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการสื่อสาร

องค์กร 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เก่งและดี มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมพร้อมสู่สากล โดยใช้กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน (Social Engagement)  
กลยุทธ์  

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง 

และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจรับใช้สังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา  

กลยุทธ์  
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่

ได้อย่างยั่งยืน 
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
3.4 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาจิตส านึกและความสามารถของบัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์  
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.2  สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
4.3  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคณะเป็นส านักงานดิจิทัล มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้คณะเป็นชุมชนวิชาการ และองค์กรสุขภาวะที่ดี 

กลยุทธ์  
5.1  ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
5.2  ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อ

สังคมและได้มาตรฐานสากล 
5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐาน ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อ

การเป็น Semi residential University  
5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
5.6  บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
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แผนงานโครงการ ของแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่สากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เก่งและดี มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมพร้อมสู่สากล โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน (Social Engagement) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1. พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการ   
จัดการเรียนรู้ที่มี
การเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง
หลักสตูรจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติ
ภาพ
(Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุง   เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive learning) 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
เน้นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ทั้ง
หลักสูตรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และหลกัสูตร
นานาชาติ         
 พัฒนาหลักสูตรและชุด
การเรียนรู้แบบสหวิชาการ
ร่วมกันระหว่างคณะหรือมี
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหน่วยงาน
ภายนอก  
 พัฒนาหลักสูตร การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning)                   
 พัฒนาหลักสูตร 
(Reskill/Upskill/lifelong 
learning) ให้กับคนทุกช่วง
วัย  

● คณะกรรมการ
วิชาการ 
● ทุกสาขาวิชา 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ 
 



แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง) 
 

15 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1.2 โครงการ
บริหารจดัการ 
งบประมาณการ
ด าเนินงาน
วิชาการ 

1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณการด าเนินงาน
วิชาการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

● จ่ายค่าตอบแทนการ
สอนในเวลาและนอกเวลา  
 

●   

1.2. พัฒนา
สมรรถนะ        
การจัดการเรียนรู้  
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษาที่มผีลงานเชิง
ประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 

ร้อยละ 
 90 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

● เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
● กิจกรรมการจัดการเรียน

การสอน เช่น Authentic 
learning, Self-directed 
learning, Cooperative 
learning, Crystallization 
learning, Project learning 
เป็นต้น 
● กิจกรรมแสดงผลงานการ

จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ
ของหลักสูตร 
● กิจกรรมประกวดโครงการ

การจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพเพื่อค้นหา Best 
Practice  
● การจัดหาวัสดุ และ

พัฒนาห้องปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์  
● สหกิจศึกษา 

● คณะกรรมการ
วิชาการ 
● ทุกสาขาวิชา          
 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

● สนับสนุนการเผยแพร่ที่
เกิดจากการเรียนรู้ชิงผลิต
ภาพ(Productive learning) 
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  
● สนับสนุนการสร้างผลงาน

เชิงประจักษ์ของนักศึกษา 
เพื่อให้ได้รับการอ้างอิง หรือ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
● พัฒนาการเรียนการสอน

ในรูปแบบออนไลน์  
 1.2.2  โครงการ

พัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาที่
จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
 80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

●จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21 
1..ทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วยทักษะที่
ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้  
1.ทักษะชีวิตและการ
ท างาน (Life and Career 
Skills) 
 2.ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี
(Information, Media 
and Technology Skills)  
3.ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and 

● คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา 
● ทุกสาขาวิชา 

คณะกรรมการ
กิจการ
นักศึกษา 
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Innovation Skills) 

1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติผา่นการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผ่านการท างานร่วมกับชุมชนต่อ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 
 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

 จัดกิจกรรมใน
รายวิชาให้กับนักศึกษา
โดยน าเอาความรู้งาน
สร้างสรรค์ วิจยั 
นวัตกรรมไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกับชุมชน  
(สาขาต้องจัดกิจกรรม
ในรายวิชาให้มีนักศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
เรียนรูร้่วมกับชุมชน) 
 จัดกิจกรรมน าเสนอ
ผลการเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติ งานร่วมกับ
ชุมชนผ่านโครงงาน  
 พัฒนาตาม
กระบวนการของวิศวกร
สังคม  

● คณะกรรมการ
วิชาการ 
● ทุกสาขาวิชา 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

1.2.3.2 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตามกระบวนการของวิศวกร
สังคม 

    2 คน ● คณะกรรมการ
วิชาการ 
● ทุกสาขาวิชา 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

1.2  พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติ

1.2.4. โครงการ  
บ่มเพาะให้
บัณฑิต          
มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการ

1.2.4.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มี
การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม ่

  ร้อย
ละ 
50 

(6.84) 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
70 

 พัฒนาหลักสูตร
รายวิชาหรือ  จัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
เป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่   

● คณะกรรมการ
วิชาการ 
● ทุกสาขาวิชา 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ 
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ภาพ 
(Productive 
learning)      

รุ่นใหม่ 
(Startup) 

 จัดกิจกรรมการบ่ม
เพาะผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่จัดการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติในสถานที่
ท างานหรือใน
สถานศึกษาแก่ผู้เรียน  

1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ  
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้
ภาษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ัน
ปี่ท่ี  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา 

 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาสากล  
 จัดการทดสอบ
ความสามารถ CEFR 
 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 
 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาต ิ

คณะกรรมการ
วิชาการ 

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพบณัฑิต 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบ
ประชารัฐกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

 1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนการสอน
หลักสตูร และ
แลกเปลีย่นนักศึกษา
ภายในประเทศ 

● คณะกรรมการ
วิชาการ 
● ทุกสาขาวิชา 

คณะกรรมการ
วิชาการ 
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1.4.2 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ 
และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

 1  
เครือข่าย 

1  
เครือข่าย 

1  
เครือข่าย 

1  
เครือข่าย 

 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนการสอน
หลักสตูร และ
แลกเปลีย่นนักศึกษาใน
ต่างประเทศ 

● คณะกรรมการ
วิชาการ 
● คณะกรรมการ
สื่อสารองค์กร 

คณะกรรมการ
วิชาการ 
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2.1 สร้างเครือข่าย
จัดหาสนับสนุน
งบประมาณ ทุนวิจัย  

2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ต่อป ี(90% ของ
อาจารย์ X จ านวน
เงินสายสังคม 
25,000 บาท) 
 

3.5      
ล้านบาท 

2.3      
ล้านบาท 

  2.3  
ล้านบาท 

2.3    
ล้านบาท 

1,845,000 
บาท 

 จัดหางบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก 
 จัดหาทุนวิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก  
 สร้างเครือข่าย การร่วมทุน
การท าวิจัย กับสถาน
ประกอบการ บริเวณรอบ
มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ และ
มหาวิทยาลยัภายนอกประเทศ 
กลุ่ม มรภ. ทปอ.  

● คณะกรรมการวิจัย 
● ทุกสาขาวิชา 
 

 

คณะกรรมการ
วิจัย 

2.1.1.2 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือการร่วมทุน
และผลิตผล
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
 
 

    1 
เครือข่าย 

● คณะกรรมการวิจัย 
● ทุกสาขาวิชา 
 

 

คณะกรรมการ
วิจัย 

2.1.1.3 ร้อยละ
ของอาจารย์ที่
ขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย 
 
 

    ร้อยละ 
 70 

● คณะกรรมการวิจัย 
● ทุกสาขาวิชา 
 

 

คณะกรรมการ
วิจัย 
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2.2 สร้างผลงานวิจัย
ที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรม ที่
ตอบโจทย์ระดับชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้าง
ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  

2.2.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสรมิ
การผลิต 
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรคห์รือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

  เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  
 อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ด้านการวิจัย ผลิตนวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
จากการปฏิบัติการวิจัย และการท า
วิจัยแบบบูรณาการระหว่าง
เครือข่าย 
 พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติส่งเสริม 
สนับสนุนการไปน าเสนอผลงานใน
เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ  
 พัฒนาบุคลากรท าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะใน
การท างาน  

● คณะกรรมการวิจัย 
● คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
● คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
● คณะกรรมการวารสาร 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
วิจัย 

2.2.3. โครงการ
จัดประชุม
วิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.3.1 จ านวน
ครั้งการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ● จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิ
● จัดประชุมวิชาการหรือเพิ่มพื้นที่

สาธารณะทางสังคมน าเสนอผลงาน
นวัตกรรมทางสังคม 
 

● คณะกรรมการ
วิชาการ 
●  คณะกรรมการ
วารสาร 
●  คณะกรรมการวิจัย 
● คณะกรรมการสื่อสาร
องค์กรฯ 

คณะกรรมการ
วิชาการ 
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เป้าประสงค์ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน าความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจรับใช้สังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 สร้างเครือข่าย   
ชุมชนนักปฏิบัติ      
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลัง  ให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยูไ่ด้
อย่างยั่งยืน 

3.1.1.1 จ านวนของ
หมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วที่มีฐานข้อมูล
ต าบลในการคัดเลือก
ชุมชนส าคัญเพื่อใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

 2 
หมู่บ้าน 

 

2 
หมู่บ้าน 

 

2 
หมู่บ้าน 

 

2 
หมู่บ้าน 

 
 

● สร้างเครือข่ายร่วมกับ
ท้องถิ่น 
● ส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน 
● จัดท าฐานข้อมลู
หมู่บ้าน 
● รายงานฐานข้อมูล
หมู่บ้าน 
● คัดเลือกหมู่บ้านที่
ส าคัญเพื่อท ากิจกรรมพันธ
กิจสัมพันธ์ 
● จัดกิจกรรมพันธกิจ
สัมพันธ์ถอดบทเรียนและ
น าเสนอผลงานต่อ
ประชาคม 

● คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
● ทุกสาขาวิชา 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

 

3.1.1.2 ระดับความ 
ส าเร็จของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวทิยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและ

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

● สร้างประมวลองค์
ความรู้ 
● สร้างเครือข่ายเพือ่
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น  
● จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายเพื่อพัฒนาแกไ้ข

● คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
● คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
● ทุกสาขาวิชา 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

แกไ้ขปญัหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่     
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
● การบรรยายสาธารณะ 
(Public Lecture) 
● จัดหารายได้จากการ
ฝึกอบรมการให้บริการ
ทางวิชาการและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (จาก
สถานประกอบการ 
โรงเรียน องค์กร 
ปกครองท้องถิ่นและภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม) 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจิตส านึกที่ดีและสามารถจัดการศิลปวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาจิตส านึกและความสามารถของบัณฑิตและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทางด้านศลิปวฒันธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 บริหาร  
จัดการงาน 
ส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ทั้งการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟ ูสืบสาน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการ
บริหารจดัการงาน
ส่งเสริมศาสนา ท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ผลการด าเนินงาน
ตามระบบกลไกล
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

 จัดกิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรม 
 ประกวดผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ 
 สร้างผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
 จัดกิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมหรือผลิตผลงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  
 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมออนไลน์  
 จัดกิจกรรมในการแข่งขัน
ด้านศิลปวัฒนธรรม  
  จัดท าฐานข้อมูลทางภูมิ
ปัญญา จ.ปทุมธานี และ จ.
สระแก้ว  

● คณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรม 

● ทุกสาขาวิชา 
 

คณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรม  
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เป้าประสงค์ที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคณะเป็นส านักงานดจิิทัล มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้คณะเป็นชุมชนวิชาการ และองค์กรสุขภาวะที่ดี 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้
มีสมรรถนะที่เป็น
เลิศพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง  และ
พัฒนาสมรรถนะให้
อาจารย์และ
บุคลากรใหเ้กิดการ
รียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบ     
การจัดการทรัพยา 
กรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ        
การจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

 จัดท าแผนอัตราก าลัง
และแผนพัฒนาบคุลากร  
 ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน 
 สร้างสรรค์และพัฒนา
บุคลากร   
 สนบัสนุนให้บุคลากร
ท าผลงานเสนอเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 พัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  
 จ่ายค่าตอบแทน
ล่วงเวลา     เสาร์–
อาทิตย์ เจ้าหน้าที่
ส านักงาน  
 พัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรใหเ้กิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
 

● ส านักงาน
คณบด ี
● คณะกรรมการ
พัฒนาและบริหาร
บุคลากร 

คณะกรรมการ
พัฒนาและ
บริหารบุคลากรฯ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

 พัฒนาการจัดการการ
เรียนการสอนของอาจารย์
ตามรูปแบบ ABCD  
 จัดท าคู่มือปฏิบตัิงาน
และการออกแบบการ
เรียนรูส้ าหรับอาจารย์มือ
อาชีพและอบรมการใช้
งาน 
 พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ตามเกณฑ์
มาตรฐานอาจารยม์ือ
อาชีพ 
จัดกิจกรรมสร้าง
ประสบการณ์ตรงของ
อาจารย์ด้วยการ
แลกเปลีย่นอาจารย์และ
การร่วมปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงาน โรงเรียน สถาน
ประกอบการ  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.2 เสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาลเพ่ือ
เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.3 โครงการ
พัฒนาองค์กร   
แห่งการเรียนรู้  
โดยสร้างชุมชน      
อุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของ        
การพัฒนาองค์กร           
แห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปญัญา 

ระดับ 

 3 

(-) 

ระดับ 

 4 

(4) 

ระดับ  

5 

ระดับ 

 5 

ระดับ  

5 

 การจัดการความรู ้
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
องค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติการวจิัยระหว่าง
อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ในการแกป้ัญหาที่เกดิขึ้น
ร่วมกัน 

● คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
● ทุกสาขาวิชา 
 

 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

5.3 พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา  

 ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 การบริหารจัดการการ
ประกันการศึกษาคุณภาพ
ภายใน (IQA) 
 

● ส านักงาน
คณบด ี

● คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 

คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล    
การบริหาร
งบประมาณ 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ         
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

● กิจกรรมก ากับติดตาม           
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยการประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยและ
คณะ 
● การบริหารส านักงาน            
(วัสดุส านักงาน ครุภณัฑ์
และวัสดุการศึกษา 
เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค 

● ส านักงาน
คณบด ี

● คณะกรรมการ
ความเสีย่ง 

● คณะกรรมการ
บริหารทรัพย์สิน 
อาคาร สถานท่ี 

● คณะกรรมการ
แผนกลยุทธ์ทาง

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าจ้างเหมาบริการ) 
● ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานท่ี 
● คา่เบีย้ประกนัชีวิตของ
นกัศกึษา 
● การบริหารความเสี่ยง  
● การตรวจสอบภายใน 

การเงิน 
 

 5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กรและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

5.4.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการสื่อสาร
องค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

ระดับ 
3 
 

ระดับ 
4 
 

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

● จัดท าแผนสื่อสารองค์กร      
และการสื่อสารการตลาด           
แบบบูรณาการ (IMC) 
● ด าเนินการตามแผนสื่อสาร
องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 
● ประเมินผลงานตามแผน
สื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ IMC) 
 
 
 
 
 

● คณะกรรมการ
สื่อสารองค์กร 
● ทุกสาขาวิชา 
 

 

คณะกรรมการ
สื่อสารองค์กร 
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5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการโดยมสี่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนการจัด
ประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

● ประชุมคณะกรรมการ
ในหน่วยงาน 
● ประชุมส่งเสรมิกิจการ

มหาวิทยาลยั 

● ส านักงานคณบดี  ส านักงานคณบดี  

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลยัให้เป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบรหิารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

5.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ● พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ
รอบอาคาร สถานที่  
● การจัดการด้านพลังงาน 
● การจัดการขยะภายใน

มหาวิทยาลัย  
● การจัดการน้ า  
● การจัดการอากาศ 
● การจัดการความปลอดภัย  
● การปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค พื้นฐาน 
● การปรับปรุงระบบการขนส่ง 
● จัดท าพื้นที่ส าหรับนักศึกษา

ในการท ากิจกรรมร่วมกัน       
(Co-Working Space) 
 
 
 
 

● คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
● คณะกรรมการ

บริหารทรัพย์สิน 
อาคารสถานท่ีฯ  

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
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5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
สิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการ 
ขั้นพื้นฐานเพื่อ
รองรับต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร 
สนับสนุน
การศึกษา การ
วิจัย การบริการ
วิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยั 

มากกว่า
3.51 

 

มากกว่า
3.51 

 

มากกว่า
4.51 

 
 

มากกว่า
4.51 

 

มากกว่า
4.51 

 

● จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
● พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
● พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ 
● ขยายปรับปรุงพื้นที่การ
เรียนรู้และห้องเรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
● พัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์
การเรียนรู้และจัดหาครุภัณฑ์
เพื่อสนับสนุนแบบ ABCD  
●  พัฒนาระบบงาน/พื้นที่ 
ช่องทางเชื่อมประสานการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

● ส านักงานคณบดี  ส านักงานคณบดี  

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

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

มากกว่า
3.51 

 

มากกว่า
3.51 

 

มากกว่า
4.51 

 
 

มากกว่า
4.51 

 

มากกว่า
4.51 

 

● จัดหาพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีสเถียรภาพ
และความมั่นคงปลอดภัย 
รองรับการให้บริการ 
● บริหารจัดการข้อมูล เพื่อ
น าไปสู่การบูรณาการข้อมูล
อย่างครบวงจรเกิด
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 
 

● ส านักงานคณบดี  ส านักงานคณบดี  
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● จัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดความเชื่อมโยงของระบบ
ในองค์รวม พร้อมทั้งสอดรับ
กับวิถีชีวิตยุคดิจิทัล (Digital 
Transforming) 
● สร้างธรรมาภิบาลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
โครงการที่จะต้องด าเนินการเรง่ด่วน ในยุทธศาสตร์ที่ 1   
กิจกรรมเร่งด่วน โครงการหลักที่ 
1. พัฒนาหลักสูตร แบบ blended Learning   1.1.1 
4. พัฒนาหลักสูตร Reskill Upskill Life long learning 1.1.1 
5. ก าหนดมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาในทุกหลักสูตรอย่างน้อย 1 คุณลักษณะ ต่อ 1 หลักสูตร 1.1.1 
 
โครงการที่จะต้องด าเนินการเรง่ด่วน ในยุทธศาสตร์ที่ 2   
กิจกรรมเร่งด่วน โครงการหลักที่ 
1. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างรายได้การวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.1.1 
2. พัฒนาผลงานวิจัย ตีพิมพ์ และอ้างอิง ในระดบันานาชาต ิ 2.2.1 
3.พัฒนางานวจิัยที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาและการพัฒนาของพื้นที่ 2.2.1 
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โครงการที่จะต้องด าเนินการเรง่ด่วน ในยุทธศาสตร์ที่ 3   
กิจกรรมเร่งด่วน โครงการหลักที่ 
1.วิศวกรสังคม 3.1.1 
2.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3.1.1 
3. พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน 3.1.1 
 
โครงการที่จะต้องด าเนินการเรง่ด่วน ในยุทธศาสตร์ที่ 4   
กิจกรรมเร่งด่วน โครงการหลักที่ 
1. จัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  4.1.1 
2. พัฒนาโครงการจัดหารายไดจ้ากภูมิปัญญาประเพณี ศิลปวฒันธรรม จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 4.3.1 
3.  จัดเทศกาลเก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน อยา่งน้อยเดือนละ 1  คร้ัง 4.1.1 
4. จัดการแข่งขันประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่าย 4.2.1 
 
โครงการที่จะต้องด าเนินการเรง่ด่วน ในยุทธศาสตร์ที่ 5   
กิจกรรมเร่งด่วน โครงการหลักที่ 
1. พัฒนาทักษะด้านการใช้สื่อออนไลนส์ าหรับบุคลากรสายวชิาการ และสายสนบัสนุน 5.1.1 
2. ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัย รองรับให้บริการตลอด 24  ชั่วโมง 7 วันต่อ
สัปดาห์ 

5.6.2 

3. จัดท าแฟลตฟอร์มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 5.6.1 
4. ปรับปรุงระบบห้องเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 5.6.1 
5. ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กรให้ครอบคลุม ทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย 5.6.2 
6. สร้างความเข้าใจ และสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมด าเนินงาน Green office  5.5.1 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย โดยใช้การบูรณาการแบบออนไลน์ และออฟไลน ์ 5.42 
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นิยามศัพท์ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพ

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 
นิยามศัพท์ 
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึงผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดน าเสนอการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาตัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็น ที่
ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อย
กว่า 5 หน่วยงาน 

 ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

 ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่ม
อาเซียน) 

 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

 
 ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 

ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่
เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ 
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 ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 25  

 ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติในปีงบประมาณนั้นๆ X 100 

ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ 

 
ตัวช้ีวัด 1.3 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

นิยามศัพท์  
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับในทาง

วิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานความส าเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ 
บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  

 การนับแนวปฏิบัติที่ดีไม่นับซ้ ากับปีท่ีผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือ
เทียบเท่า 

 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป 
 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2  ขึ้นไป 
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นิยามศัพท์ 
 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ของทุกคณะ วิทยาลัย และนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  นักศึกษาระดับบัณฑิตก าลัง
ศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common European Framework of Reference 
for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  

ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถ

แสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการท างาน หรือด้านการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความท่ีซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้ค าเชื่อม
ประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของ
ภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความท่ีเป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

 
Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้อง

และคล่องแคล่วขึ้น  รวมทั้งจะอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญของข้อความทั่วๆไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ 

เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยาย
ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 
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Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 

การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถ
บรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตนเอง และผู้อ่ืนได้ สามารถ
ต้ังค าถามเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง 

มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน 
ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล (The Common European 

Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  
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เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า X 100 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

  
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 

 นิยามศัพท์ 
Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ตั้งเพ่ือค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการท า

ธุรกิจที่ยังไม่มีใครท ามาก่อน  
ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

นิยามศัพท์ 
ผลการส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

X 100 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่จบการศึกษา ภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน
ของประเทศ 

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และ
โจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

นิยามศัพท์ 
 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้า

อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบ
หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อ
ประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการ
แสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ   

 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจาการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่มเศรษฐกิจสังคมและสังคม 
แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 

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

 ผลการด าเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยนับรวมงานที่
อาจารย์กับนักศึกษาท าร่วมกัน 
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เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

หรือ ปัญหาระดับประเทศ X 100 

จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรม ทั้งหมด 
 

ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
นิยามศัพท์ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ

บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงาน
การประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมี
บทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท า
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ท รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมี
บทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

นิยามศัพท์ 
 นับผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน  
 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand , Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) ห รื อฐานข้ อมู ล  Scopus หรื อ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

นิยามศัพท์ 
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็น

ประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพ้ืนฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น 
การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

 สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกแบบให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า
จ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

 อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน รวมทั้งมีกรรมวิธีใน
การผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห่า ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษา
โรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม่ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   
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ตัวช้ีวัดที่ 2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
นิยามศัพท์ 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ 

ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ  ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี

การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตาม
ประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ 
ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม   ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบ
ประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    

 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึง โครงการ ผลงาน
สร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมี
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมน าเสนอ
ผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
นิยามศัพท์ 
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การน าเอาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยค านึ งถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ซึ่งหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู้ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถน าผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

นิยามศัพท์ 
 ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ 

โดยค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ ผลของการบริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพ่ือพัฒนา

ชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ 
หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
นิยามศัพท์  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง  
1. ชุมชนเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยื่น 
2. มีระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญของชุมชน ที่สามารถน าไปจัดท าทั้งพ้ืนที่ ท าการพัฒนาตนเองและสื่อสารกับสาธารณะ  
3. มีแผนของชุมชนที่ครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติ   เด็ก/เยาวชน ยาเสพติด และมีการ

ปฏิบัติตามแผน 
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4. ปัญหาร่วมของคนในพ้ืนที่ ได้รับการยกระดับเชื่อมโยง และถูกจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบและชุมชนตระหนักเรื่อง
การมีสวนร่วมในการว่างแผนด าเนินการ ติดตามตรวจสอบ 

5. มีรูปธรรมจัดการปัญหาในชุมชน โดยมีชุมชนเป็นแกนหลัก มีองค์กรชุมชนที่หลากหลาย 
6. ชุมชนมีการจัดการที่ดินโดยชุมชน มีการจัดการทุนชุมชน ระบบสวัสดิการ ทีการความมั่นคงทางอาหาร   มีแหล่ง

พลังงาน เป็นระบบต่อชีวิต การเป็นอยู่ ชุมชนยั่งยืน  
7. มีการจัดการความสัมพันธ์ของระบบชุมชนท้องถิ่น  ระดับท้องถิ่น ที่มีความร่วมมือกับหลายฝ่าย และท างานร่วมด้วย 
8. ชุมชนรักการเรียนรู้ มีฐานการเรียนรู้ระดับต าบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มีระบบการจัดการความรู้ 
9. คนในชุมชนมีความสุข มีความเป็นเจ้าของชุมชน มีระเบียบ กติกาการอยู่ร่วมกัน มีความผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
10. การมีส่วนรวมของคนในชุมชนสม่ าเสมอมีการเชื่อมโยงเครือข่าย ผนึกก าลังชุมชนทุกระดับ 
11. มีระบบธรรมาภิบาล ความน่าเชื่อถือในการด าเนินงานและมีระบบการตรวจสอบการท างานของชุมชน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
นิยามศัพท์  
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึ้นจาก
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

X 100 
จ านวนบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาวิทยะฐานะ

โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 3.7 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 

นิยามศัพท์ 
โรงเรียนในท้องถิ่น หมายถึง โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่
ยอมรับต่อประชาชน 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่

ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ   

 
 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 

 
 
 
ตัวช้ีวัด 5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
x 100 จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น   
x 100 จ านวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.5 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License  
นิยามศัพท์  
อาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License สอบผ่านแล้ว ไม่น ามานับช้ า 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
นิยามศัพท์  
 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment)  หมายถึง  การบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลัง

เพ่ือให้งานของสถาบัน บรรลุผลส าเร็จ การด าเนินการของสถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานเพ่ือให้เกื้อหนุน และมีความม่ันคงต่อการ
ท างาน 

 
 ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลัง หมายถึง  

1. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตราก าลัง 
โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับก าลังคนที่ต้องการ  

2. บุคลากรใหม่  มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความ
ให้เห็นถึงความหลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน  

3. การท างานให้บรรลุผล  การจัดระบบและบริหารบุคลากร เพ่ือ 
 ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จ 
 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่  
 ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ให้มีผลการด าเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย  

4. กาจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขัดความสามารถและ
อัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ 

 การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของงสถาบัน เพ่ือให้ม่นใจว่าสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจ านวนของบุคลากร และเพ่ือลดผลกระทบหากจ าเป็น 
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 การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพ่ิมของบุคลากร  
 การเตรียมบุคลากรเพ่ือรับหารเปลี่ยนแผลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจ าเป็น  

 บรรยากาศด้านบุคลากร  
1. สภาพแวดล้อมของที่ท างาน  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความ

ปลอดภัย และมีความสะดวกในการท างานของบุคลากร มีตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดล้อมการ
ท างานที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างที่ส าคัญในปัจจัย  

2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และมีนโยบาย ให้
เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่มีความหลากหลายและความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่
ส าคัญ 

ตัวช้ีวัดที่ 5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR  
นิยามศัพท์ 
TQR  หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Quantifications Register)  
ตัวช้ีวัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

นิยามศัพท์ 
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพ่ือให้งานบรรลุ

พันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย การสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่ น 
วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยท าให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 

 ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  
1. วัฒนธรรมองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารทีเปิดกว้าง มีผลการด าเนินการที่โดดเด่น

และบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน วัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเอื้ออ านาจ (empower) ให้กับบุคลากร  

2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน  การก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและ
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ประเภทของบุคลากร  
3. การประเมินความผูกพัน  การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความ

ผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ วิธีการและตัวชี้วัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ส าหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร  
มหาวิทยาลัยอาจใช่ตัวชีวัดอ่ืนๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน  การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบคลากรเพ่ือประเมินและปรับปรุง
ความผูกพันของบุคลากร 

4. การจัดการผลการด าเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบ
ดังกล่าวได้พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากร
ผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้ 

 การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อท าให้เกิดนวัตกรรม  
 การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนของผู้เรียน  
 การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  

 การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
1. ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความต้องการของ

บุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าแต่ละคน  
ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้  
 การให้ความส าคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น  
  และระยะยาว  
 สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม 
 สนับสนุนจริยธรรมและการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
 ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
 ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ  
 ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้น าความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการท างาน  
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2.  ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การเรียนรู้และการพัฒนาสถาบัน ในเรื่อง 

 หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่ 
   ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
 ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพ่ือชี้บ่งโอกาสส าหรับการปรับปรุงทั้งในเรื่องความผูกพันของบุคลากร 
   และการให้การพัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร 

3.  ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดการความก้าวหน้านมหน้าที่การงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุการ
วางแผนสืบทอดส าหรับต าแหน่งผู้บริหารและผู้น า 

 
ตัวชี้วัดที่ 5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 

นิยามศัพท์ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการจากการด าเนินการและ 
    ความส าเร็จของมหาวิทยาลัย ดังนี้  1. นายจ้าง 2. บัณฑิต 3. ผู้รับปบริการวิชาการ 4. นักศึกษา 5. บุคลากร  
    6. ผู้ปกครอง 7.ศิษย์เก่า 8. ประชาชน  
 ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน  2. การบริการวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม   

5.การบริหารจัดการ  
ตัวชี้วัดที่  5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 นิยามศัพท์ 
นักเรียนในท้องถิ่น หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ก าหนด 
นิยามศัพท์ 
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของส านักทรัพย์สินและรายได้ค่าเทอมของ

นักศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.19 อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operation Profit Margin)  
นิยามศัพท์ 
อัตราก าไรจากการผลการด าเนินงาน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการท าก าไร หลังจากหักต้นทุน

สินค้าและหักค่าใช้จ่ายรวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งดี 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน 
(Operating Profit Margin)(%) 

= 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงาน 
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นิยามศัพท์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อ

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ 
นิยามศัพท์  
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning)  หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์

ความรู้ โดนเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียน

การสอนในคณะ ค านวณจาก  
 

จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
X 100 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในคณะ 
 
โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) 
ตัวช้ีวัดโครงการ  1.1.2.1 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive learning) 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

 
 
 
 

 

การเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
X 100 งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพทั้งหมดท่ี

ได้รับการจัดสรรตามแผน 
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โครงการที่ 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวช้ีวัดโครงการ 1.2.1.1  ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
 
 
 

โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

นิยามศัพท์ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง บุคลิกลักษณะของบัณฑิตที่แสดงออกถึงทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้

การปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคตมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและตลาดแรงงานต้องการ โดยมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3R x 8C กล่าวคือ  

3R ได้แก่ 
1. Reading (อ่านออก) 
2. Writing (เขียนได้) 
3. Arithmetics (คิดเลขเป็น) 

8C ได้แก่ 
1.ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and problem solving) 
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) 
3. ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork and leadership) 
4. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, information and media literacy) 
5. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT literacy ) 
7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and learning skills) 
8.ความมีเมตตากรุณา (compassion) 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ x 100 
จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
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ดังนั้นทักษะของคนต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้  (Knowledge Worker)  และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ 
(Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพอะไร 

 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 
โครงการที่ 1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างาน

ร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
  เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 

 
 
 
 
โครงการที่ 1.2.5.โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.2.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 

 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน x 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
x 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
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โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 

นิยามศัพท์  
 ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
 ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนส าหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสอง จัดโดยส านักงาน

ดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การ
วัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 
 

โครงการที่ 1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.6.1.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกระดับช้ันที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นที่ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 X 100 
จ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตทั้งหมดทุก 

 
 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง         
ยั่งยืนของประเทศ 

โครงการที่ 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
  ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น

หรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
x 100 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมดที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

 
 
โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นิยามศัพท์ 
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็น

ประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลอง
ใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
จากวิสาหกิจชุมชน / วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มี
บทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน  
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โครงการการที่ 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.2.3.1 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

   นิยามศัพท์  
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับ

สมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ  25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 
ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 
โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ท่ีด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครู เพื่อให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู 
   เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพ่ือผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครู เพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือ

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู x 100 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน

ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.1 ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชน

ส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
   เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น    
 
 
 
 
 
โครงการที่ 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพ้ืนที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพ้ืนที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
 

 
 
 
 
 

จ านวนหมู่บ้านหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มี
ฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น x 100 

จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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โครงการที่ 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา/เรียนรูตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา/เรียนรูตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา/เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง X 100 

จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
 
โครงการที่ 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2.1 ร้อยละของการด าเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  

  เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
จ านวนการด าเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ 

X 100 
จ านวนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ท้ังหมด 

 
โครงการที่ 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

 ตัวช้ีวัดโครงการที่ 3.2.3.1 ร้อยละของการด าเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
  เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  

จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
X 100 

จ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส ธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับ
ต่อประชาชน  

โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  
 ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน  

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
   จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน 

X 100 จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้ก าหนดให้พัฒนาหรือแก้ไขตามที่
ได้วางแผนไว้ 

 
โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารส านักงาน  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่ก าหนด 

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

X 100 
จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่ก าหนด 
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