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คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้นโยบาย         
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562-2564 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 
2564 และจากผลการทบทวนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เน้นกระบวนการ           
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ จึงต้องอาศัยการรวมพลัง ความร่วมมือ และ
การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานบริหารจัดการและนำแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 

คณะกรรมการจัดทำ ร่าง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และ เป็นแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต่อไป 

 
 
 

คณะกรรมการจัดทำ ร่าง ยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 



4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5 
 

 

สารบัญ  
 หน้า 
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บทท่ี 1 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปรัชญา 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี     

ปณิธาน  
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมัง่ค่ังของชุมชน   

อัตลักษณ์     
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน 

เอกลักษณ์  
 เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ค่านิยม  

“VALAYA” 
V  :   Visionary  เป็นผู้รอบรู ้

 A  :  Activeness ทำงานเชิงรกุ ริเริ่มสร้างสรรค์  
L  :  Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง  
A  :  Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง  
Y  :  Yields   ผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ 
A  :  Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรบัในการเปน็กัลยาณมิตร 

วัฒนธรรมองค์กร 
 พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ร่วมพัฒนาท้องถ่ิน 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน – ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 1. มีหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ทีส่อนเป็นภาษาอังกฤษ และมหีลกัสูตรที่ตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์ชาติและ 
มีทิศทางการพฒันาตาม Reinventing ที่ชัดเจน ได้แก่ หลักสูตรอาหารและเครื่องดืม่ หลกัสูตรการท่องเที่ยว และหลกัสตูรสิ่งแวดล้อม 
2. มีเครือข่ายความร่วมมอืกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทีม่ีความร่วมมอืในรูปแบบ School Integrated และ Work 
Integrated Learning ทีม่ีประสทิธิภาพ รวมถงึมีการทำวิจยัเชิงพื้นทีเ่ป็นจำนวนมาก 
3. มีผลงานเชิงประจักษ์ ด้านผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รบัการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่       
เกิดจากกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมีจำนวนมาก 
4.มหาวิทยาลัยบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์ชุมขน 
5. มีเครือข่ายความร่วมมอืในการทำวิจัยเชิงพื้นที่และมีบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รบัการตพีิมพเ์ผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติเป็น
จำนวนมาก 
6. มีผลงานด้านพันธกิจสัมพันธลักษณะของ Areabase และ มีอาจารยท์ี่รบัผิดชอบพื้นที่ดูแลงานด้านพันธกิจสัมพันธ์และชุมชน           
อย่างกว้างขวางในเขตพื้นทีจ่ังหวัดปทมุธานี และจังหวัดสระแก้วทุกอำเภอ 
7. มีเครือข่ายความร่วมมอืในการทำวิจัยเชิงพื้นที่และมีบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รบัการตพีิมพเ์ผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติเป็น
จำนวนมาก 
8. มผีลงานด้านพันธกิจสัมพันธลักษณะของ Areabase และมีอาจารย์ทีร่ับผิดชอบพื้นที่ ดูแลงานด้านพันธกิจสัมพันธ์และชุมชนอย่าง
กว้างขวาง ในเขตพื้นที่จังหวัดปทมุธานี และจังหวัดสระแก้วทุกอำเภอ 
9. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 
10. มีศูนย์ประสานงานโครงการอนุรกัษ์พันธ์ุกรรมพืช ฯ (อพ.สธ.- มรว) ระดบัภูมิภาค 
11. มหาวิทยาลัยสีเขียวอยู่ในอันดับ 5 ของกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏ และอันดับ 237 ของเอเชีย 
12. นำเกณฑ์การพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
13. มหาวิทยาลัยมผีลการประเมิน ITA เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
 

S 
STRENGTHS 

จุดแข็ง 
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1. นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิด้านภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑท์ี่กำหนด 
2. การมีงานทำหรอืประกอบอาชีพอสิระใน 1 ป ีของบัณฑิต ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 
4. อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรอืกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกบัชุมชนมีจำนวนน้อย 
5. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อย  
6. ผลงานวิจัยด้านการผลิตครู ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม ของอาจารย์ทีส่อดคล้องกบัการพัฒนาท้องถ่ินและโจทย์        

การพัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปญัหาของท้องถ่ิน หรือปัญหาระดับประเทศ ที่ได้รบัการจดทะเบียนสิทธิบัตร และการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
และนำไปใช้ประโยชน์มีจำนวนน้อย  

7. การพัฒนาชุมชนใหม้ีศักยภาพในการจัดการตนเองไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 
8. ระบบฐานข้อมูลวิจัย ฐานข้อมูลท้องถ่ินเชิงพื้นที่ ฐานข้อมูลบุคลากร และฐานข้อมลูนักศึกษา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ        

เชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่มีอย่างจำกัด 
9. ขาดเป้าหมายของการอนรุักษ์ สง่เสรมิเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่อย่างยัง่ยืน และจำนวนเงนิรายได้ที่เกิดจาก        

การบริหารศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มจีำนวนน้อย  
10. คุณภาพอาจารย์ ในมิติด้านคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหนง่วิชาการ ตลอดจนการได้รบัมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนน้อย 
11. บุคลากรที่เป็นที่รูจ้ักหรือยอมรับในสงัคมวงกว้างยงัมีน้อย ขาดระบบการสนบัสนุนให้บุคคลากรไปสร้างช่ือเสียง 
12. ขาดค่านิยมร่วมและกิจกรรมทีท่ำใหเ้กิดความผูกพันและความพึงพอใจตอ่สภาพแวดล้อมการทำงาน   
13. ระบบการสื่อสารองค์กรการถ่ายทอดเชิงนโยบาย การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การประชาสมัพันธ์ ขาดประสิทธิภาพ          

ไม่ต่อเนื่องทำให้ความเข้าใจในการสื่อสารเกิดความคลาดเคลื่อน  
14. ความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติมผีลการประเมินที่ต่ำในทุกมิติ 
15. ส่วนแบง่การตลาดของนักเรียนที่เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมสีัดส่วนน้อย 
16. การจัดเก็บรายได้ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
17. ระบบ IT ไมร่องรบัการจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning 

 

W 
WEAKNESSES 

จุดอ่อน 



10 
 
 

 
 
 
 

1.นโยบายรัฐบาล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่   
มีภาระกิจสำคัญ ในการพัฒนากำลังคนลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ     
ให้มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

2.ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ยังมีความต้องการแรงงานที่มทีักษะทั้ง Hard Skill และ Soft Skill รวมถึง มีแนวโน้มการนำ AI เข้าไปใช้ใน
อุตสาหกรรม การผลิตบุคลากรทีส่ามารถหาวิธีการนำข้อมลูจากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้  

3.สังคมผู้สงูอายุและกลุ่มรกัสุขภาพ เป็นกลุม่ลกูค้าใหม่/เป้าหมายใหม่ ในการจัดการศึกษาทำให้มีโอกาสในการใหบ้ริการวิชาการ การจัดการเรียน
การสอน และการวิจัย 

4.ประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 (จีน เกาหลี ญีปุ่่น) เปิดโอกาสให้มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพิม่ขึ้น 
5.ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือส่งผลต่อการจัดการศึกษาของแต่ละคณะในการพฒันาหลักสูตร              

ได้ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลกัสูตรระยะยาว  
6.ค่านิยมของคนในยุคปัจจุบันมีความสนใจในการเรียนนอกห้องเรียน การเรียนรูผ้่านระบบออนไลน์ และการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตงิานจริงที่     

เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
 
 1.ประเทศมีอัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิลดลงอย่างตอ่เนื่อง รฐับาลมีนโยบายในการใช้งบประมาณแบบขาดดุล อตัราส่วนหนีส้ินด้อยคุณภาพ 

NPL เพิ่มข้ึนและอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมกำลังทยอยปิดตัว 
2. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง เนื่องจากค่าแรงงานสูงกว่าประเทศใกล้เคียง ทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
3. ภาคสังคมและภาคอุตสาหกรรมได้นำระบบปญัญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ในการจัดการส่งผลต่อการศึกษาและการลดบทบาทของอาจารย์      

และการบรหิารจัดการศึกษาของอุดมศึกษา 
4.แนวโน้มค่านิยมสังคมไทยให้บุตรหลานเข้าเรียนในสายอาชีวศึกษามากกว่าสายอุดมศึกษา 
5.การเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยส่งผลต่อการมีงานทำของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
6. พ.ศ. 2562 - 2566 จำนวนประชากรลดลงแตจ่ำนวนมหาวิทยาลัยมจีำนวนมากส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ 

ต้องแข่งขันกันหาลูกค้า 
7. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมปัจจุบันทำให้มีความเสี่ยงและผลกระทบกับการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง 

O 
OPPORTUNTIES 

โอกาส 

T 
THREATS 

อุปสรรค 
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แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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วิสัยทัศน์   
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้มั่นคง     

มั่งค่ัง ยั่งยืน  
พันธกิจ   

1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ         
ตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิตและ        
ความเข้มแข็งของท้องถ่ิน    

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจา ก
พระราชดำริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  
เป้าประสงค์   

1.บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ   
2.วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ินเพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ   
3.ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มข้ึน 
4.บัณฑิตและผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ระดับ 
KPI 

หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 

เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1. จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
 
    1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 
 

 
 

20 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

คณะ/  
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• งานศูนย์ภาษา 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ABCD ต่อ
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

ร้อยละ 
30 

คณะ/  
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• บัณฑิตวิทยาลัย  

สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
1.3.1 จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
 
1.3.2. จำนวนผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 
 
 1.3.3 จำนวนผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.กำหนด 
 
1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 
50 

ผลงาน 
 

28 
ผลงาน 

 
330 

ผลงาน 
 

40 คน 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 

กองพัฒนานักศึกษา อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ระดับ 
KPI 

หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 

1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
     1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
 
 
      1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
 

ร้อยละ 
40 
 

ร้อยละ  
80 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

• สำนักส่งเสริม      
การเรียนรู้และ บริการ
วิชาการ 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 

• รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
• รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์
บดี 
 รองอธิการบดี 

1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 
 40 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรวอ.สระแก้ว 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

• บัณฑิตวิทยาลัย 
• กองพัฒนานักศึกษา 

• รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์
บดี 
รองอธิการบดี 
• อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ  

ร้อยละ 
7 

คณะ/  
มรวอ. 

บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.7 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   10 
เรื่อง 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
 

1.8 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 
1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป. 
 
 
1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป 
 

 
 

ร้อยละ 
85 
 

ร้อยละ 
85 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

งานศูนย์ภาษา รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ระดับ 
KPI 

หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 

1.9 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย  

30 
ราย 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่ 

งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่           

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  
 

ร้อยละ    
80 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.11 อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ (350 กม.) 

ร้อยละ 
60 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

มากกว่า
4.51 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบ
การศึกษา 

ร้อยละ 
85 

คณะ/
มรวอ. 

คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.14 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ ที่ได้รับการ
บรรจุเข้าทำงานในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กม.) 

ร้อยละ 
60 

คณะ/
มรวอ. 

คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.15 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

≥ร้อยละ  
60 

ร.ร.
สาธิต/ 
มรวอ. 

ร.ร. สาธิต มรวอ. 
            

ร.ร.สาธิต มรวอ. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 
70 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาทั่วไป  
• สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ระดับ 
KPI 

หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 

2.2 จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคี
เครือข่าย 

10 
โครงการ 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาทั่วไป  
• สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

450 
 ผลงาน 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง 
ณ ปี ปัจจุบัน) 

70  
บทความ 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรวอ.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.5  จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
      2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
       

 
30 

 ผลงาน 
 
 
 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
• คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
• คณะเทคโนโลย ี 
การเกษตร 
• คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
• มรวอ.สระแก้ว 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

         2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้าง
คุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

20 
 ผลงาน 

คณะ/   
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาทั่วไป  
• สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ระดับ 
KPI 

หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 

2.6 จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

20    
รางวัล 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาทั่วไป  

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.7 จำนวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตหรือพัฒนาครู 

140 
ผลงาน 

คณะ
ครุ/ร.ร.
สาธิต/
มรวอ. 

• คณะครุศาสตร ์
• ร.ร. สาธิต มรวอ. 

คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์
บดี 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ  
5 

มรวอ. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.2 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

3 
 ชุมชน 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
•  มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต 

มากกว่า 
4.51 

มรวอ. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.4. จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลการเรียนรู้และจิตพิสัยเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย 
        3.4.1 จำนวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 
 
         3.4.2 จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา 

 
 

40 
โรงเรียน 

1,000 คน 

คณะ
ครุ/
ร.ร.
สาธิต/  
มรวอ. 

• คณะครุศาสตร ์
• มรวอ.สระแก้ว 
• ร.ร.สาธิต มรวอ. 
 
 

คณะครุศาสตร ์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
 รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ระดับ 
KPI 

หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 

3.5 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป  

ร้อยละ 
40 

คณะครุ/
ร.ร.สาธิต/
มรวอ. 

• คณะครุศาสตร ์
•ร.ร.สาธิต มรวอ.            

สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

3.6 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 

20 
โรงเรียน 

ร.ร.
สาธิต/
มรวอ. 

ร.ร. สาธิต มรวอ.            ร.ร.สาธิต มรวอ. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ท่ี 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ    
การเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ  

15 
ผลงาน 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
•  มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• กองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

4.2 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

10 
ล้านบาท 

มรวอ. • งานบริหารทรัพย์สินและ
รายได ้
• งานศิลปวัฒนธรรม 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

40 
คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• งานศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมด
ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

ร้อยละ 
15 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• งานศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ระดับ 
KPI 

หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
70 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย  
•  มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป  
• งานศูนย์ภาษา  

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.4 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ. 
หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

12 
 คน 

คณะ/
มรวอ. 

งานบริหารงานบุคคล 
 

งานบริหารงานบุคคล ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ  
3 

คณะ/
มรวอ. 

ทุกหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร มากกว่า
4.51 

คณะ/
มรวอ. 

งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารงานบุคคล ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 
5 

คณะ/
มรวอ. 

คณะ/วิทยาลัย งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

5.8 ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

200 
คะแนน 

มรวอ. คณะกรรมการ EdPEx งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification 
Register)   

ร้อยละ 
10 

คณะ/
มรวอ. 

คณะ/วิทยาลัย งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
 2 

มรวอ. หน่วยงานทั้งหมด งานบริหารงานบุคคล ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking เม่ือ
เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 

น้อยกว่า 
อันดับ 15 

มรวอ. สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหว้า 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ระดับ 
KPI 

หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) น้อยกว่า 
อันดับที่ 

185 

มรวอ. • คณะ/วิทยาลัย 
•  มรวอ.สระแก้ว 
• งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  มากกว่า
4.51 

คณะ/
มรวอ. 

ทุกหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ  มากกว่า 
4.00 

คณะ/
มรวอ. 

งานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพการศึกษา 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
การศึกษา 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.15 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 

ร้อยละ 
4 

มรวอ. • คณะ/วิทยาลัย  
•  มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร้อยละ 
30 

คณะ/
มรวอ. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

5.17 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดข้องมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 
2 

มรวอ. กองกลาง  กองกลาง  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.18 อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (Operation Profit Margin)  30 มรวอ. กองกลาง  กองกลาง  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.19 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและ
รายได้ 

มากกว่า 
20 

มรวอ. งานบริหารทรัพย์สินและ
รายได ้

งานบริหารทรัพย์สิน        
และรายได้ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 

2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับชาติและท้องถิ ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความ      

เหลื่อมล้ำ สร้างความมั่งค่ังและยั่งยืนของท้องถ่ินประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กลยุทธ์  
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ิน

สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพชื 
3.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถ่ิน  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์  

4.1  บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในระดับท้องถ่ินและระดับนานาชาติ 
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  

5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีสมรรถนะที่เป็นเลศิพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน 
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับต่อการเป็น 

Semi residential University  
5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 
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บทที่ 2 
แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

  
งบประมาณการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ และ โครงการหลัก 37 โครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน 581,777,300 บาท 
งบประมาณรายได้ 371,090,000 บาท รวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ทั้งสิ้น 952,867,300 บาท  ซึ่งได้แยกงบประมาณที่ไดร้ับการ
จัดสรรตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้   

 

งบประมาณประจำปี 2564 ท่ีได้รับการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณทั้งหมด 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รายได้ รวมแผ่นดินและรายได้ 

1  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  15,974,850 51,882,236 67,857,086 7.12 
2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 996,220 5,442,180 6,438,400 0.68 
3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ 
34,662,994 496,994 35,159,988 3.69 

4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 704,576 704,626 1,409,202 0.15 
5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  529,438,660 312,563,964 842,002,624 88.37 

รวม 581,777,300 371,090,000 952,867,300 100 

 
มหาวิทยาลัยได้มีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

คิดเป็นร้อยละ 88.37 จากงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่วนใหญ่เป็นประเภทค่าใช้จ่ายบุคคลากร งบลงทุน ซ่อมแซมบำรุงอาคาร สถานที่ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อุปกรณ์สำหรับอำนวยต่อการเรียนการสอน และก่อสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณสูง   
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งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ได้จัดสรรตามกลยุทธ์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 มีกลยุทธ์ทั้งหมด 6 กลยุทธ์ ได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 67,857,086 บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี กลยุทธ์ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ ได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,438,400 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีกลยุทธ์
ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ ได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,159,988 บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี กลยุทธ์ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ ได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,409,202 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 มี กลยุทธ์ทั้งหมด 8 กลยุทธ์ ได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  842,002,624 บาท รายละเอียดตารางดังนี้ 
งบประมาณประจำปี 2564 ท่ีได้รับการจัดสรรตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
งบประมาณทั้งหมด 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รายได้ รวมแผ่นดินและรายได้ 

1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
  1.1  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning)  
38,800 25,278,810 25,317,610 2.66 

  1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)  

2,751,650 21,414,577 24,166,227 2.54 

  1.3  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 5,000 684,997 689,997 0.07 
  1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 85,500 3,542,827 3,628,327 0.38 
  1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 126,000 961,025 1,087,025 0.11 
  1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 12,967,900 0 12,967,900 1.36 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1  15,974,850 51,882,236 67,857,086 7.12 

2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
  2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  213,090 3,000 216,090 0.02 

  2.2 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความ  
ม่ังคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 

460,830 4,529,580 4,990,410 0.52 

  2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 322,300 909,600 1,231,900 0.13 
  รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2  996,220 5,442,180 6,438,400 0.67 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
งบประมาณทั้งหมด 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รายได้ รวมแผ่นดินและรายได้ 

3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
  3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้   
อย่างยั่งยืน 

33,647,994 414,714 34,062,708 3.57 

  3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  

1,015,000 82,280 1,097,280 0.12 

  3.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น  

0 0 0 0.00 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3  34,662,994 496,994 35,159,988 3.69 
4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
404,576 704,626 1,109,202 0.12 

  4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 

240,000 0 240,000 0.03 

  4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

60,000 0 60,000 0.01 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4  704,576 704,626 1,409,202 0.16 
5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
  5.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)  

342,504,240 95,937,230 438,441,470 46.01 

  5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 32,950 901,100 934,050 0.10 
  5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 576,660 1,038,360 1,615,020 0.17 
  5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน 24,009,644 50,551,407 74,561,051 7.82 
  5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  425,300 4,065,400 4,490,700 0.47 



 
 
 

26 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
งบประมาณทั้งหมด 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รายได้ รวมแผ่นดินและรายได้ 

  5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวย
ความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับต่อการเป็น Semi residential 
University  

161,889,866 25,713,114 187,602,980 19.69 

  5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 0 91,003,090 91,003,090 9.55 
  5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 0 43,354,263 43,354,263 4.55 
  รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 529,438,660 312,563,964 842,002,625 88.36 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 581,777,300 371,090,000 952,867,300 100 

  
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่างบประมาณได้จัดสรรให้กับกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อ               

การเปลี่ยนแปลง พัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) คิดเป็นร้อยละ 46.01 และ จัดหา
และพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ ่งอำนวยความสะดวก และบริการขั ้นพื้นฐานเพื ่อรองรับต่อการเป็น Semi 
residential University คิดเป็น ร้อยละ 19.69  
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การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ได้จัดสรรตามโครงการ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 มีกลยทุธ์ทั้งหมด 6 กลยุทธ์ และมีโครงการ
หลักทั้งหมด 11 โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี กลยุทธ์ทัง้หมด 3 กลยุทธ์ และมีโครงการหลกั 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีกลยุทธ์ทั้งหมด 4 กลยทุธ์ 
และมีโครงการหลัก 5 โครงการ ยุทธศาสตรท์ี่ 4 มี กลยุทธ์ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ และมีโครงการหลัก 3 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีกลยุทธ์ทัง้หมด 8     
กลยุทธ์ และมีโครงการหลกั 13 โครงการ รวมโครงการหลกัทั้งหมด 37 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายละเอยีดตามตารางดังนี ้

งบประมาณประจำปี 2564 ท่ีได้รับการจัดสรรตามโครงการ 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณทั้งหมด 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รายได้ รวมแผ่นดินและรายได้ 

1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) 38,800 1,417,990 1,456,790 0.15 
1.1.2 โครงการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินงานวิชาการ 0 23,860,820 23,860,820 2.50 
1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 2,095,030 4,324,346 6,419,376 0.67 
1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 513,070 16,454,547 16,967,617 1.78 
1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน 128,550 268,222 396,772 0.04 
1.2.4  โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 15,000 367,462 382,462 0.04 
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 5,000 684,997 689,997 0.07 
1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 85,500 534,727 620,227 0.07 
1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ 0 3,008,100 3,008,100 0.32 
1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 126,000 961,025 1,087,025 0.11 
1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 12,967,900 0 12,967,900 1.36 
 รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1  15,974,850 51,882,236 67,857,086 7.11 
2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย 213,090 3,000 216,090 0.02 
2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   182,470 3,781,340 3,963,810 0.42 
2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
38,360 88,040 126,400 0.01 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณทั้งหมด 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รายได้ รวมแผ่นดินและรายได้ 

2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 240,000 660,200 900,200 0.09 
2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 322,300 909,600 1,231,900 0.13 
 รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 996,220 5,442,180 6,438,400 0.67 
3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและ  

เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
33,638,714 414,714 34,053,428 3.57 

3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 9,280 0 9,280 0.00 
3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 215,000 82,280 297,280 0.03 
3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 800,000 0 800,000 0.08 
3.3.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนใน

ท้องถิ่น 
0 0 0 0.00 

 รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 34,662,994 496,994 35,159,988 3.68 
4 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.1.1  โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 404,576 704,626 1,109,202 0.12 
4.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
240,000 0 240,000 0.03 

4.3.1  โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 60,000 0 60,000 0.01 
 รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 704,576 704,626 1,409,202 0.16 
5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 342,504,240 95,937,230 438,441,470 46.01 
5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) 
0 85,500 85,500 0.01 

5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย 0 800,000 800,000 0.08 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณทั้งหมด 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รายได้ รวมแผ่นดินและรายได้ 

5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 32,950 15,600 48,550 0.01 
5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 576,660 1,038,360 1,615,020 0.17 

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ 23,195,324 42,728,070 65,923,394 6.92 
5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 331,320 1,304,205 1,635,525 0.17 
5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 483,000 6,519,132 7,002,132 0.73 
5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 425,300 4,065,400 4,490,700 0.47 
5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการ

วิชาการ 
158,846,626 11,248,089 170,094,715 17.85 

5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential 
University 

3,043,240 14,465,025 17,508,265 1.84 

5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 0 91,003,090 91,003,090 9.55 
5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 0 43,354,263 43,354,263 4.55 
 รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 529,438,660 312,563,964 842,002,624 88.36 
 รวมงบประมาณโครงการทุกยุทธศาสตร์ 581,777,300 371,090,000 952,867,300 100 
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โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรยีนรู้เชงิผลิตภาพ (Productive Learning) 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

1.1 พัฒนา 
ปรับปรุง 
หลักสูตร
กระบวนการ   
จัดการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
จัดการเรียนรู้     
เชิงผลิตภาพ
(Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

ร้อยละ 
 100 

คณะ/    
มรวอ. 

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสตูร           
เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้       
เชิงผลติภาพ (Productive learning) 
ทั้งหลักสตูรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และหลักสูตรนานาชาต ิ
• พัฒนาหลักสูตรและชุดการเรียนรู้
แบบสหวิชาการร่วมกันระหวา่งคณะ
หรือมีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหน่วยงานภายนอก 
• พัฒนาหลักสูตรการเรยีนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) 
• พัฒนาหลักสูตร
(Reskill/Upskill/Life long learning) 
ให้กับทุกช่วงวยั 
 

• งบแผ่นดิน 
 38,800 บาท 
• งบรายได ้

1,417,990 บาท 
รวมงบประมาณ 
1,456,790 บาท 

• คณะ/วทิยาลัย  
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  
• สำนักส่งเสริมการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 
 

สำนักส่งเสรมิ
วิชาการและ     
งานทะเบียน 
 

1.1.2 โครงการ
บริหารจัดการ 
งบประมาณ
ดำเนนิงานวิชาการ 
 

1.1.2.1. ร้อยละของ  
การเบิกใช้งบประมาณ       
ดำเนนิงานวิชาการ 

ร้อยละ  
100 

มรวอ. • จ่ายค่าตอบแทนการสอนในเวลาและ
นอกเวลา  
• จ่ายค่านเิทศ 
• จ่ายค่าตอบแทนการควบคุมและสอบ

วิทยานิพนธ ์ 
• จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

หลักสูตร 
• มอบทุนการศึกษา 

 

งบรายได้   
23,860,820 บาท 
รวมงบประมาณ
23,860,820 บาท 
 

• บัณฑิตวิทยาลยั 
• สำนักส่งเสรมิวิชาการ 

และงานทะเบียน 
• กองพัฒนานักศึกษา 

 

สำนักส่งเสรมิ
วิชาการและ    
งานทะเบียน  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

1.2 พฒันา
สมรรถนะ        
ของนักศึกษา   
ให้เกิดการ  
จัดการเรียนรู้  
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)              

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้  
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาท่ีเปิดสอน
ในปีการศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาท่ีเปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ  
100 

คณะ/
มรวอ. 

• เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา 
• จัดการเรียน การสอน เช่น 

Authentic learning,             
Self-directed learning, 
Cooperative learning, 
Crystallization learning, 
 Project learning 
• จัดแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพของหลักสูตร 
• จัดประกวดผลงานโครงการ      

การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
เพื่อค้นหา Best Practice  
• จัดหาวัสดุ และพัฒนา

ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 
• ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา 
• สนับสนุนการเผยแพร่ท่ีเกิดจาก

การเรียนรู้ชิงผลิตภาพ
(Productive learning) ใน 
ระดับชาติ หรือนานาชาติ  
• สนับสนุนการสร้างผลงาน         

เชิงประจักษ์ของนักศึกษาเพื่อให้
ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 
• พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์ 

• งบแผ่นดิน 
2,095,030 บาท 
• งบรายได้ 

4,324,346 บาท 
รวมงบประมาณ 
6,419,376 บาท 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• งานศูนย์ภาษา 
• งานศูนย์

วิทยาศาสตร์ 
• สำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียนรู้          
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)              

1.2.2 โครงการ
พัฒนาทักษะ 
ของนักศึกษา    
ที่จำเป็นต่อ   
การดำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จำเป็นต่อ
การดำเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ  
80 

คณะ/
มรวอ. 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น
ประกอบด้วยทกัษะสำคัญ 3 
ประการ  
1.ทักษะชวีิตและการทำงาน (Life 
and Career Skills)    
2.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลย ี(Information, Media 
and Technology Skills)  
3.ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
(Learning and Innovation Skills) 

• งบแผ่นดิน 
513,070 บาท 
• งบรายได้ 
16,454,547 บาท 
รวมงบประมาณ 
16,967,617 บาท 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• กองพัฒนานักศึกษา 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.2.3 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการ
ทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละ  
ของนักศึกษาที่   
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การทำงานร่วมกับ
ชุมชนต่อจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 
50 

คณะ • จัดกิจกรรมในรายวิชาให้กับ
นักศึกษาโดยนำเอาความรู้งาน
สร้างสรรค ์วิจัย นวัตกรรมไป
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกับชุมชน  
• จัดกิจกรรมนำเสนอผล       
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชน 

• งบแผ่นดิน 
128,550 บาท 
• งบรายได้ 
268,222 บาท 
รวมงบประมาณ 
396,772 บาท 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• กองพัฒนานักศึกษา 
• สำนักส่งเสริม       
การเรียนรู้และ   
บริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ     
งานทะเบียน 

1.2.3.2 จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
กระบวนการ        
วิศวกรสังคม 

200 
คน 

มรวอ. • คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• กองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะ     
ของนักศึกษา       
ให้เกิดการจัด  
การเรียนรู้      
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)              

1.2.4 โครงการ      
บ่มเพาะให้บัณฑิต
มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีการ
พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ     
รุ่นใหม่ 

ร้อยละ 
70 

คณะ • พัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
• จัดกิจกรรมการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จัดการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานที่
ทำงานหรือในสถานศึกษาแก่
ผู้เรียน 

• งบแผ่นดิน 
15,000 บาท 
• งบรายได้ 
367,462 บาท 
รวมงบประมาณ 
382,462 บาท 

•คณะ/วิทยาลัย 
•มรวอ.สระแก้ว 
•สำนักส่งเสริม
วิชาการและ      
งานทะเบียน 
•สำนักส่งเสริม      
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
•งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่ 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ภาษาสากล  

1.3.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาทุกชั้นปีที่
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 
 

ร้อยละ 
80 

คณะ •พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาสากล  
•จัดการทดสอบความสามารถ 
CEFR 

• งบแผ่นดิน 
5,000 บาท 
• งบรายได้ 
684,997 บาท 
รวมงบประมาณ 
689,997 บาท 

•คณะ/วิทยาลัย 
•มรวอ.สระแก้ว 
•งานศูนย์ภาษา 
•บัณฑิตวิทยาลัย 

งานศูนย์ภาษา 
 

1.3.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาเข้ารับการ
อบรมภาษาจีนและ
ผ่าน HSK ระดับ 4 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

คณะ
ครุ/   
มรวอ. 

•พัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน 
•การทดสอบมาตรฐานภาษาจีน 
HSK  

คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 



 
 
 

34 
 
 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

1.4 สร้าง
เครือข่าย      
ในรูปแบบ
ประชารัฐ    
เพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่าย 
ในรูปแบบ
ประชารัฐกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จำนวน
เครือข่าย        
ความร่วมมือ 
ภายในประเทศ     
ที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

30 
เครือข่าย 

คณะ/
มรวอ. 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตร และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาภายในประเทศ 

• งบแผ่นดิน 
85,500 บาท 
• งบรายได้ 
534,727 บาท 
รวมงบประมาณ 
620,227 บาท 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• ศูนย์ภาษา 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

1.4.2 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จำนวน
เครือข่าย      
ความร่วมมือ    
กับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ      
และมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 
 

5  
เครือข่าย 

คณะ/
มรวอ. 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในต่างประเทศ 

งบรายได้ 
3,008,100 บาท 
รวมงบประมาณ 
3,008,100 บาท 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• ศูนย์ภาษา 
• งานวิเทศสัมพันธ์ 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 
 

1.5 พัฒนา
ต้นแบบการผลิต
ครูโดยยึดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.5.1 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐาน   
วิชาชีพครู 

1.5.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาครูทุกชั้นปี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

ร้อยละ 
90 

คณะ
ครุ/   
มรวอ. 

• เตรียมความพร้อมนักศึกษาครู 
• เพิ่มสมรรถนะด้านมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
• พัฒนาเทคนิคการสอน 

• งบแผ่นดิน 
126,000 บาท 
• งบรายได้ 
961,025 บาท 
รวมงบประมาณ 
1,087,025 บาท 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
 

คณะครุศาสตร์ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

1.6 พัฒนา      
การจัดการ
เรียนการสอน
ของโรงเรียน
สาธิตเพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 
 

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนสาธิต
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ร้อยละ
ของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตทุก
ระดับชั้นที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 
100 

ร.ร.
สาธิต 

• พัฒนาคุณลักษณะที่        
พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน 
• บริหารงานวิชาการ 
• พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  
• พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
• ประกันคุณภาพการศึกษา 

• งบแผ่นดิน 
12,967,900 บาท 
รวมงบประมาณ 
12,967,900 บาท 

ร.ร.สาธิต มรวอ. ร.ร.สาธิต มรวอ. 

1.6.1.2 ค่าเฉลี่ย
ของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

มากกว่า 
4.51 

ร.ร.
สาธิต/
มรวอ. 

1.6.1.3 ค่าเฉลี่ย
ของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

มากกว่า
4.51 

ร.ร.
สาธิต/
มรวอ. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

2.1 สร้างเครือข่าย     
จัดหาสนับสนนุ
งบประมาณ      
ทุนวิจัย  

2.1.1 โครงการ  
จัดหาทุน
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จำนวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยต่อปี 

50       
ล้านบาท 

คณะ/
มรวอ. 

• จัดหางบประมาณวิจัยจากแหลง่ทนุ
ภายในและภายนอก 

• จัดหาทุนวิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

• สร้างเครือข่ายการรว่มทนุการวิจัย
กับสถานประกอบการบริเวณรอบ
มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลยั
ภายในประเทศและมหาวทิยาลัย
ภายนอกประเทศกลุ่ม มรภ.ทปอ. 

• งบแผ่นดิน 
213,090 บาท 
• งบรายได้ 

3,000 บาท 
รวมงบประมาณ 
216,090 บาท 
 

• คณะ/วิทยาลัย  
• งานศูนย์ภาษา 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• มรวอ.สระแก้ว 
• สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.1.1.2 จำนวนเครือข่าย
ความร่วมมือ การร่วมทุน
และผลิตผลงานวิจัยและ          
งานสร้างสรรค์ 

10 
เครือข่าย 

คณะ/
มรวอ. 

2.1.1.3 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 

ร้อยละ  
70 

คณะ/
มรวอ. 

2.2 สร้างผลงานวิจัย
ท่ีเป็นองค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมท่ี
ตอบโจทย์ระดับชาต ิ
และท้องถ่ินเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา    
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้าง
ความมั่งค่ัง และ
ย่ังยืนของท้องถ่ิน
ประเทศชาต ิ

2.2.1 โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย   
และงาน
สร้างสรรค์      
เพื่อเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน   
 
 
 

2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการสง่เสริมการ
ผลิตผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สรา้งองคค์วามรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือสรา้งสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละ 
80 

คณะ/
มรวอ. 

•  เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

• อบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
ด้านการวิจัยผลตินวตักรรมเพ่ือ
สร้างสรรค์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

• แลกเปลี่ยนเรยีนรู้องค์ความรู้จาก
การปฏิบัติการวิจัยและการทำวิจัย
ร่วมระหวา่งเครือข่าย 

• พัฒนาบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติสง่เสริม 
สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานใน
เวทีระดับชาติหรือนานาชาต ิ

• พัฒนาบุคลากรทำวิจัยที่เป็น
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะใน
การทำงาน 

• งบแผ่นดิน 
182,470 บาท 
• งบรายได้ 

3,781,340 บาท 
รวมงบประมาณ 
3,963,810 บาท 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป  
• สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

2.2 สร้างผลงานวิจัย
ท่ีเป็นองค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมท่ี
ตอบโจทย์ระดับชาติ 
และท้องถ่ินเพื่อ
สนับสนุน          
การพัฒนาประชารัฐ 
ลดความเหลื่อมล้ำ         
สร้างความมั่งค่ัง 
และย่ังยืนของ
ท้องถ่ินประเทศชาติ 
 
 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.2.2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการส่งเสริม
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรมจนมี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ  
5 

คณะ/
มรวอ. 

ผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรมจนมี    
การจดทะเบียนจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

• งบแผ่นดิน 
38,360 บาท 
• งบรายได้ 

88,040 บาท 
รวมงบประมาณ 
126,400 บาท 

• คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
• คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
• คณะเทคโนโลยี  

การเกษตร 
• คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
• มรวอ.สระแก้ว 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.2.3. โครงการ
จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.3.1 จำนวนคร้ังการ
จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

2 
 คร้ัง 

คณะ/
มรวอ. 

• จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

• จัดประชุมวชิาการหรือเพิม่พื้นท่ี
สาธารณะทางสงัคมนำเสนอ
ผลงานนวัตกรรม   ทางสังคม 

• เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

• งบแผ่นดิน 
240,000 บาท 
• งบรายได้ 

660,200 บาท 
รวมงบประมาณ 
900,200 บาท 

• คณะ/วิทยาลัย 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สถาบันวิจัยและพัฒนา 
• สำนักส่งเสริมการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.3. พัฒนาการ
ผลิตผลการวิจัย
ของอาจารย์ด้าน
การผลิตหรือ
พัฒนาครู 
 

2.3.1โครงการ
พัฒนาการ      
ผลิตผลงานวิจัย   
ของอาจารย์       
ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครู 

2.3.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์และครูโรงเรียน
สาธิตท่ีได้รับการส่งเสริม 
เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้าน
การผลิตหรือพัฒนาครูให้
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ท้ังในระดับชาต ิ           
และนานาชาติ หรือ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู 

ร้อยละ 
80 

คณะ
ครุ/
ร.ร.
สาธิต 

ผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิต
หรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับ    
การตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ผลิตหรือพัฒนาครู 

• งบแผ่นดิน 
322,300 บาท 
• งบรายได้ 

909,600 บาท 
รวมงบประมาณ
1,231,900 บาท 

• คณะครุศาสตร์ 
• ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสมัพันธ์ และถา่ยทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน 

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ      
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
ท้องถ่ินและเสริม
พลังให้ชุมชน
ท้องถ่ินสามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่าง
ย่ังยืน 

3.1.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ 
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถ่ินและ
เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถ่ินสามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่าง
ย่ังยืน  

3.1.1.1 จำนวน
หมู่บ้านใน          
จ.ปทุมธานีและ     
จ.สระแก้วที่มี
ฐานข้อมูลตำบลใน
การคัดเลือกชุมชน
สำคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

30  
หมู่บ้าน 

 
 

มรวอ. • สร้างเครือข่ายร่วมกับท้องถ่ิน 
• สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน 
• จัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
• รายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
• คัดเลือกหมู่บ้านท่ีสำคัญเพื่อ
ทำกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ 
• จัดกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์
ถอดบทเรียนและนำเสนอ   
ผลงานต่อประชาคม 

• งบแผ่นดิน 
33,638,714 บาท 
• งบรายได้ 

414,714 บาท 
รวมงบประมาณ 
34,053,428 บาท 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• สำนักส่งเสริม       
การเรียนรู้และ    
บริการวิชาการ 
 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

3.1.1.2 ระดับ
ความสำเร็จของ     
การสร้างเครือข่าย
ชุมชนนกัปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถ่ินท่ีเป็น
พื้นท่ีเป้าหมายร่วมท่ี
บูรณาการภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย  

ระดับ    
 5 

คณะ/
มรวอ. 

• สร้างประมวลองค์ความรู้ 
• สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและ   
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน  
• จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาของชมุชน
ท้องถ่ิน 
• การบรรยายสาธารณะ (Public 
Lecture) 
• จัดหารายได้จากการฝึกอบรม
การให้บริการทางวิชาการและ            
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (จาก
สถานประกอบการ โรงเรียน 
องค์กร ปกครองท้องถ่ินและภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม) 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม        
การเรียนรู้และ     
บริการวิชาการ 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน 

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนกัปฏิบัติ      
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกนั
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถ่ิน 
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถ่ิน
สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างย่ังยืน 

3.1.2 โครงการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษา          
มีการลงพื้นท่ี
ดำเนินงาน         
พันธกิจสัมพันธ ์

3.1.2.1 ร้อยละ   
ของนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป
มีการลงพื้นท่ี
ดำเนินงาน        
พันธกิจสัมพันธ ์

ร้อยละ 
100 

คณะ/
มรวอ. 

นักศึกษาดำเนินกิจกรรม
ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

งบแผ่นดิน 
9,280 บาท 
รวมงบประมาณ 
9,280 บาท 

งานวิชาศึกษาท่ัวไป งานวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

3.2 ยกระดับ
ผลงานกิจกรรม
การดำเนินงาน
โครงการตาม   
แนวพระราชดำริ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ  

3.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนว
พระราชดำริ    
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.2.1.1 ร้อยละ   
ของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาหรือเรียนรู้
ตามแนวพระราชดำริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

ร้อยละ 
80 

มรวอ. • จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชดำริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับนักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
• จัดกิจกรรม นิทรรศการ
โครงการวันสำคัญกิจกรรม    
เฉลิมพระเกียรติ 

• งบแผ่นดิน 
215,000 บาท 
• งบรายได้ 

82,280 บาท 
รวมงบประมาณ 
297,280 บาท 

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 
 
 

สำนักส่งเสริม    
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า 
4.51 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน 

3.2 ยกระดับ
ผลงานกิจกรรม
การดำเนินงาน
โครงการตามแนว
พระราชดำริหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ  

3.2.2 โครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

3.2.2.1 ร้อยละ   
ของการดำเนิน
โครงการที่บรรลุ
ของวัตถุประสงค์
ตามโครงการ     
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

ร้อยละ 80 มรวอ. • สำรวจเก็บรวบรวมและปลูก
รักษาทรัพยากร 
• อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร โดยนำพืชสมุนไพร   
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
• จัดทำหนังสือสื่อฐานข้อมูลและ
เว็บไชต์เผยแพร่ความรู้ 
• จัดนิทรรศการโครงการ    
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
• ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
อพ.สธ.  

• งบแผ่นดิน 
800,000 บาท 
รวมงบประมาณ 
800,000 บาท 

สำนักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

3.3 พัฒนา
โรงเรียนสาธิต    
ให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและ
การวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับ
โรงเรียนใน
ท้องถิ่น 
 

3.3.1 โครงการ
พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและ
การวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับ
โรงเรียนใน
ท้องถิ่น 
 

3.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ 
การพัฒนา
โรงเรียนสาธิตให้
เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและ   
การวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

ระดับ 
5 

ร.ร.
สาธิต/
มรวอ. 

• พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและ     
การวิจัยโดยเช่ือมโยงกับโรงเรียน
เครือข่ายและโรงเรียนในท้องถิ่น 
• พัฒนาครูโรงเรียนสาธติให้เป็นครู
มืออาชีพพร้อมเป็นส่วนหนึ่งใน  
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้   
ด้านการสอน ด้านหลักสูตรและ
ด้านการวิจัย  
• พัฒนานวัตกรรมทั้งทางด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอน ระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนเครือข่าย
และโรงเรียนในท้องถิ่น 
• เผยแพร่ จัดอบรมนวัตกรรม
ต้นแบบการประเมินผลและ 
ติดตามช่วยเหลือ 

• งบแผ่นดิน 
0 บาท 
• งบรายได้ 
0 บาท 
รวมงบประมาณ 
0 บาท 

ร.ร. สาธิต มรวอ.            ร.ร.สาธิต มรวอ. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

4.1 บริหาร
จัดการงาน
ส่งเสริมศาสนา 
ทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้ง
การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการ   
งานส่งเสริม
ศาสนา ทำนุ
บำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับ  
ผลการดำเนินงาน
ตามระบบกลไกล
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย 

ระดับ 5  คณะ/   
มรวอ. 

• จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
• ประกวดผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ 
• สร้างผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ      
การเผยแพร่ในระดบัชาต ิหรือ
นานาชาติ 
• จัดกิจกรรมการ ผลิตผล
งานเก่ียวกับอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
• ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ 
• จัดทำฐานข้อมูลทางภูมิ
ปัญญา จ.ปทุมธานี และ       
จ. สระแก้ว 
 
 
 
 
 

• งบแผ่นดิน 
404,576 บาท 
• งบรายได้ 
704,626 บาท 
รวมงบประมาณ  
1,109,202 บาท 

• ทุกคณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• กองพัฒนานักศึกษา 
• ร.ร. สาธิต มรวอ.            

 

กองพัฒนา
นักศึกษา  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

4.2.สร้าง
เครือข่ายหรือ
แลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม   
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในระดับ
ท้องถิ่นและ        
ระดับนานาชาติ 

4.2.1 โครงการ  
สร้างเครือข่าย    
หรือจัดกิจกรรม     
ดา้นศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

4.2.1.1 จำนวน
เครือข่าย
พันธมิตรที่มีความ
ร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และดำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน
ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

6 
เครือข่าย 

มรวอ. • สร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
• จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศ
หรือต่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

• งบแผ่นดิน 
240,000 บาท 
รวมงบประมาณ  
240,000 บาท 

กองพัฒนานักศึกษา   กองพัฒนา
นักศึกษา  

4.3 พัฒนาระบบ
กลไกการบริหาร
จัดการ
ศิลปวัฒนธรรม   
ที่นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

4.3.1. โครงการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

4.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ    
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ระดับ 
5 

บริหาร
ทรัพย์สิน/
กอง
พัฒนา/
มรวอ. 

จัดหารายได้จาก
ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้
ประเพณี กิจกรรมสร้างสรรค์ 

• งบแผ่นดิน 
60,000 บาท 
รวมงบประมาณ  
60,000 บาท 

• งานบริหารทรัพย์สิน
และจัดการรายได ้
• กองพัฒนานักศึกษา  

กองพัฒนา
นักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.1 บริหาร
จัดการทรัพยากร
มนุษย์ให้มี
สมรรถนะท่ีเป็น
เลิศพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
และพัฒนา
สมรรถนะให้
อาจารย์และ
บุคลากรให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบ     
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล   
สู่ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ        
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ     
5 
 

คณะ/
มรวอ. 

• จัดทำแผนอัตรากำลังและ
แผนพัฒนาบุคลากร  
• ประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผน 
• บริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
เงินประจำตำแหน่ง  
• บริหารกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
• สร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากร   
• สนับสนุนให้บุคลากรทำผลงาน
เสนอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
• พัฒนาระบบประเมินผล            
การปฏิบัติงานของบุคลากร  
• ประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีต่อ
สถาบัน 
• จ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา        
เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน  
• จัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
Professional License 
• พัฒนาอาจารย์ บุคลากรให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
• จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและการ
ออกแบบการเรียนรู้สำหรับอาจารย์
มืออาชีพและอบรมการใช้งาน 
• พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 

• งบแผ่นดิน 
342,504,240 บาท 
• งบรายได้ 

95,937,230 บาท 
รวมงบประมาณ   
438,441,470 บาท 

ทุกหน่วยงาน • งานบริหารบุคคล  
• งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

• จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์
ตรงของอาจารย์ด้วยการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และการร่วม
ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน 
โรงเรียน สถานประกอบการ 

5.2 เสริมสร้าง   
ธรรมาภิบาล
เพื่อเป็น
มหาวิทยาลัย   
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 โครงการ
พัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรง่ใส
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

5.2.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ        
การดำเนนิการพัฒนา
ระบบการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA)  

ระดับ 
 5 

มรวอ. พัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

งบรายได้ 
85,500 บาท 
รวมงบประมาณ   
85,500 บาท 

งานบริหาร
บุคคล   
 

งานบริหารบุคคล  

5.2.2 โครงการ
พัฒนาและแก้ไข
กฎหมาย    

5.2.2.1 ร้อยละ
ของกฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบังคับ
ที่ได้รับการพัฒนา 
แก้ไขกฎตามแผน 

ร้อยละ 
80 

มรวอ. ปรับปรุง จัดทำแผนพัฒนา 
แก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

งบรายได้ 
800,000 บาท 
รวมงบประมาณ   
800,000 บาท 

งานนิติการ  
 

งานนิติการ  
 

5.2.3 โครงการ
พัฒนาองค์กร  
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน      
อุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความสำเร็จของ        
การพัฒนาองค์กร           
แห่งการเรียนรูโ้ดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

ระดับ  
5 

คณะ/  
มรวอ. 

• การจัดการความรู้ 
• การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้        
องค์ความรู้จากการปฏิบัติการ
วิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป       
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน 

• งบแผ่นดิน 
32,950 บาท 
• งบรายได้ 
15,600 บาท 
รวมงบประมาณ   
48,550 บาท 

ทุกหน่วยงาน งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมือ
อาชีพ  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.3 พัฒนา    
มาตรฐาน
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่     
ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ   
การดำเนินงาน     
ตามแผนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ระดับ 
5 

คณะ/  
มรวอ. 

บริหารจัดการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) 
 

• งบแผ่นดิน 
576,660 บาท 
• งบรายได้ 
1,038,360 บาท 
รวมงบประมาณ   
1,615,020 บาท 

ทุกหน่วยงาน งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

5.3.1.2. ระดับ
ความสำเร็จ        
การจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ  
5 

มรวอ. การจัดการคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 

งานมาตรฐาน
และการ
จัดการ
คุณภาพ 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหาร
สำนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิผล    
การบริหาร
งบประมาณ 

5.4.1.1 ร้อยละ     
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ         
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

คณะ/
มรวอ. 

• กำกับติดตามการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยการ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณะ 
• บริหารสำนักงาน (เชื้อเพลิง 
วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา 
และครุภัณฑ์ สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ) 
• ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานที่ 
• จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา 
• บริหารความเสี่ยง  
• ตรวจสอบภายใน 

• งบแผ่นดิน 
23,195,324 บาท 
• งบรายได้ 
42,728,070 บาท 
รวมงบประมาณ   
65,923,394 บาท 

ทุกหน่วยงาน กองนโยบาย 
และแผน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผล        
การบริหาร
สำนักงาน 

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กร
และการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ 
(IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของ       
การดำเนินการ
สื่อสารองค์การ
และการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

 

ระดับ 
 5 

คณะ/
มรวอ. 

• จัดทำแผนสื่อสารองค์กร      
และการสื่อสารการตลาด           
แบบบูรณาการ (IMC) 
• ดำเนินการตามแผนสื่อสาร
องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
• ประเมินผลงานตามแผน  
สื่อสารองค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ(IMC) 
 

• งบแผ่นดิน 
331,320 บาท 
• งบรายได้ 
1,304,205 บาท 
รวมงบประมาณ   
1,635,525 บาท 

งานสื่อสาร
องค์กร 
 

งานสื่อสารองค์กร 

5.4.3 โครงการ
จัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
โดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัด
ประชุม 

ร้อยละ 
100 

 

คณะ/
มรวอ. 

• ประชุมคณะกรรมการภายใน
หน่วยงาน 
• ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ 
• ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
• ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย 
• ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
• คณะกรรมการอ่ืนๆ 
 

• งบแผ่นดิน 
483,000 บาท 
• งบรายได้ 
6,519,132 บาท 
รวมงบประมาณ   
7,002,132 บาท 

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัย    
สีเขียว 
 
 

5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย     
สีเขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ      
การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว  

ระดับ  
5 

คณะ/
มรวอ. 

• พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ      
รอบอาคาร  
• จัดการด้านพลังงาน 
• จัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย  
• จัดการน้ำ  
• จัดการความปลอดภัย  
• ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐาน 
• ปรับปรุงระบบการขนส่ง 
• จัดทำพื้นที่สำหรับนักศึกษาใน 

การทำกิจกรรมร่วมกัน            
(Co-Working Space) 

• งบแผ่นดิน 
425,300 บาท 
• งบรายได้ 
4,065,400 บาท 
รวมงบประมาณ   
4,490,700 บาท 

ทุกหน่วยงาน งานภูมิทัศน ์
และสิ่งแวดลอ้ม 
 

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ      
สิ่งอำนวยความ
สะดวกและ
บริการข้ันพื้นฐาน
เพื่อรองรับต่อ  
การเป็น Semi 
residential 
University  

5.6.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร
สนับสนุน
การศึกษา      
การวิจัย        
การบริการ
วิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการ  
ข้ันพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.51 

คณะ/  
มรวอ. 

• จัดหาทรัพยากรการเรียนรู ้
• พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
• พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู ้
• ขยายปรบัปรุงพื้นที่การเรยีนรู้
และห้องเรยีนเป็นศูนย์กลาง 
• พัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์
การเรียนรู้และจัดหาครภุัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ยึดผู้เรียน   
เป็นศูนย์กลาง 
• พัฒนาระบบงาน/พื้นที่ช่องทาง
เชื่อมประสานการเรยีนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

• งบแผ่นดิน 
158,846,626 บาท 
• งบรายได้ 
11,248,089 บาท 
รวมงบประมาณ   
170,094,715 บาท 

ทุกหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่าย      
ให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

มากกว่า 
4.51 

คณะ/  
มรวอ. 

• จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐานให้มีเสถียรภาพความ
ม่ันคงปลอดภัยรองรับการ
ให้บริการ 
• บริหารจัดการข้อมูลเพื่อ
นำไปสู่การบูรณาการข้อมูล
อย่างครบวงจรเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
• จัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
เกิดความเชื่อมโยงของระบบ
ในองค์รวม พร้อมทั้งสอดรับ
กับวิถีชีวิตยุคดิจิทัล (Digital 
Transforming) 
• สร้างธรรมาภิบาลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• งบแผ่นดิน 
3,043,240 บาท 
• งบรายได้ 
14,465,025 บาท 
รวมงบประมาณ   
17,508,265 บาท 

ทุกหน่วยงาน งานสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์  

5.7 บริหาร
จัดการรายได้  
จากสินทรัพย์  

5.7.1 โครงการ
บริหารจัดการ
รายได้จาก
สินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนการบริหาร
จัดการรายได้ของ
สินทรัพย์ 

ระดับ  

5 

คณะ/
มรวอ. 

• จัดหารายได้จากสินทรัพย์ 
• พัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย 

งบรายได้ 
91,003,090 บาท 
รวมงบประมาณ   
91,003,090 บาท 

งานบริหาร
ทรัพย์สิน 
และรายได้ 
 

งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับ 
KPI 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.8 พัฒนา
ประสิทธิผล    
การบริหาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1 โครง    
พัฒนา
ประสิทธิผล    
การบริหาร  
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร.ร.
สาธิต/  
มรวอ. 

• จัดสวัสดิการสำหรับนักเรียน 
• บริหารจัดการสำนักงาน 
• สานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน 
และผู้ปกครอง  
• ซ่อมบำรุง และพัฒนาอาคาร
สถานที่บริหารห้องปฏิบัติการ  
• ประเมินการสอนและพัฒนา
สมรรถนะการสอน 
• พัฒนาสมรรถนะและ
จรรยาบรรณครูมืออาชีพ 
• บริหารงานบุคคล 
• ประชาสัมพันธ์และการรับ
สมัครนักเรียน  
• จัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบการ
ศึกษา 
• ค่าหนังสือเรียนค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 

งบรายได้ 
43,354,263 บาท 
รวมงบประมาณ   
43,354,263 บาท 

ร.ร.สาธิต มรว  ร.ร.สาธิต มรว            

5.8.1.2 ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกมิติ 

มากกว่า 
ร้อยละ 

85 

ร.ร.
สาธิต/  
มรวอ. 
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บทท่ี 3 
นิยามศัพท์ 

 
นิยามศัพท์ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 บณัฑิตมีคณุภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
1.1.2 หลักสูตรระดับปรญิญาตรบีัณฑิตศึกษา  

นิยามศัพท์ 
  หลกัสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรูจ้ากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร ์หรือจากการ

ปฏิบัติมาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสงัเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพฒันาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
เป้าหมาย  

1.1.1 หลักสูตรระยะสัน้  
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 หลักสูตร 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หลักสูตร 
3. คณะครุศาสตร์ 2 หลักสูตร 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หลกัสูตร 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 หลกัสูตร 
6. คณะวิทยาการจัดการ 2 หลักสูตร 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 หลักสูตร 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 หลักสูตร 
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9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 หลักสูตร 
10. งานวิชาการศึกษาทั่วไป 1 หลักสูตร 
11.งานศูนย์ภาษา 2 หลักสูตร 
รวม 23 หลักสูตร 

1.1.2 หลักสูตรระดบัปรญิญาตรี และบณัฑิตศึกษา 
1. บัณฑิตวิทยาลัย 1 หลักสูตร 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลักสูตร 
รวม 2 หลักสูตร 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการในรูปแบบ ABCD ต่อจำนวนหลักสูตรท้ังหมด 
 นิยามศัพท์ 
   การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรยีนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ 
โดยเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การ
บริการ หรือกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต  
   พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี
อยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ 
   A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
   B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนและผู้สอน โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
   C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
   D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
1.3.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
1.3.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รบัการเผยแพรร่ะดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.กำหนด 
1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกยอ่งในระดับชาติหรือนานาชาติ 

นิยามศัพท์ 
• ผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด หมายถึง ผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดนำเสนอการเผยแพ ร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า  5 
หน่วยงาน 

1. ระดับชาต ิหมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพจิารณาด้วย โดยมีหน่วยงานทีร่่วมนำเสนอผลงานไม่นอ้ยกว่า 5 หน่วยงาน 

2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานทีเ่ปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างนอ้ย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
3.ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชนต์าม

วัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
• ผลงานวิจัยหรือผลงานท่ีได้รบัการเผยแพร่ระดบัชาต ิหรือนานาชาติ หมายถึงการนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รบั

การตพีิมพใ์นรายงานการสบืเนื่องจากการประชุม โดยมกีองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรอืคณะกรรมการจัดประชุม โดยมผีูป้ระเมินบทความที่เช่ียวชาญใน
สาขานัน้ ๆ 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความทีม่าจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

 ผลงานของหรือผู้สำเรจ็การศึกษาที่ได้รบัการยกย่องจากหนว่ยงานระดับสถาบัน ซึ่งมีเอกสารรบัรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้น ๆ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วดัที่ 1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

   1.3.1 จำนวนผลงานทีไ่ดร้ับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 4 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 5 ผลงาน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน 
6.คณะวิทยาการจัดการ 5 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสขุศาสตร์ 5 ผลงาน 
8.วิทยาลยันวัตกรรมการจดัการ 5 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดสระแก้ว 2 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 ผลงาน 
รวม 50 ผลงาน 

1.3.2 จำนวนผลงานที่ได้รบัการอ้างอิงหรือใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์  
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 5 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคม 1 ผลงาน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน 
6.คณะวิทยาการจัดการ 4 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสขุศาสตร์ 2 ผลงาน 
8.วิทยาลยันวัตกรรมการจดัการ 1 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดสระแก้ว 1 ผลงาน 
รวม 28 ผลงาน 
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1.3.3 จำนวนผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 40 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 55 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 65 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 10 ผลงาน 
รวม 330 ผลงาน 

  1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ท่ีได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 คน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 คน 
3.คณะครุศาสตร์ 5 คน 
4.คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 5 คน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 คน 
6.คณะวิทยาการจัดการ 5 คน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 คน 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5 คน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 ผลงาน 
รวม 52 คน 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
ตัวชี้วัด 1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีเขา้ร่วมโครงการต่อจำนวนอาจารย์ท้ังหมด 

เกณฑ์การประเมิน 
 

 
 
 
ตัวชี้วัด 1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการต่อจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

เกณฑ์การประเมิน 
 

จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกบัชุมชน 
X 100 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบ

โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่มผีลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรห่รอืก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถ่ิน X 100 

จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาทั้งหมด 
 
 
 
 

จำนวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติร่วมกบัชุมชน 
X 100 

จำนวนอาจารยท์ั้งหมด 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดบันานาชาติในปีงบประมาณนั้น ๆ X 100 

จำนวนผลงานวิจัยของนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาทัง้หมดในปีงบประมาณนั้น ๆ 
 
ตัวชี้วัด 1.7 จำนวนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ   

นิยามศัพท์  
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ

หรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานความสำเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  

ค่าเปา้หมาย 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เรือ่ง 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เรื่อง 
3.คณะครุศาสตร์ 1เรื่อง 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 1 เรื่อง 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เรื่อง 
6.คณะวิทยาการจัดการ 1 เรื่อง 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 เรื่อง 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 เรื่อง 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 เรื่อง  
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 เรื่อง 
รวม 10 เรื่อง 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.8 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปสีุดท้ายท่ีมผีลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 
1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ข้ึนไป 
1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ระดับ B2 ข้ึนไป 
นิยามศัพท์ 
• นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 ของทุกคณะวิทยาลัย และนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  นักศึกษาระดับบัณฑิตกำลังศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

• กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที ่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 
ระดับ ดังต่อไปนี้ 

Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดง

ความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้คำเช่ือมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของ
ภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสือ่สารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

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

คล่องแคล่วข้ึน  รวมทั้งอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากข้ึนได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสำคัญขอข้อความทั่ว ๆ  ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ 

เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้สามารถบรรยาย
ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได ้
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Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การ

จับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทำงาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมลูทั่วไป และการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยาย
ความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ทีจ่ำเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้ง
คำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่าน้ีได้ ทั้งยงัสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้า
และชัดเจน  

ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรยีบเทยีบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล (The Common European Framework 
of Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  
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 ตัวชี้วัดท่ี 1.9 จำนวน Startup ท่ีเกิดจากการบม่เพาะของมหาวิทยาลยั 
 นิยามศัพท์ 

  Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ตั้งเพื่อค้นหาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ที่ยังไมม่ีใครคิดมาก่อน และรปูแบบการทำธุรกจิที่ยังไมม่ี  
ใครทำมาก่อนไมจ่ำเป็นต้องเป็นที่เกิดจากการบม่เพาะของมหาวิทยาลัยเท่านั้นการได้ทำเอาความรูท้ี่จากการเรียนนำไปต่อยอดเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม ่
  ค่าเปา้หมาย 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ราย 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ราย 
3.คณะครุศาสตร์ 2 ราย 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 2 ราย 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ราย 
6.คณะวิทยาการจัดการ 2 ราย 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ราย 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ราย 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 ราย 
10.งานบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ 10 ราย 
รวม 28 ราย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปรญิญาตรีท่ีมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีงานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ 
X 100 

จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม 
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 ตัวชี้วัดท่ี 1.11 อัตราการได้งานทำในพ้ืนท่ีหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพ้ืนท่ีท่ี
มหาวิทยาลยัรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร)  
  นิยามศัพท์ 
   พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบรุี จ.ปทุมธานี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบรุี 
จ.ปราจีนบุรี จ.นครราชสีมา จ.ชลบรุี จ. สระแก้ว จ.จันทบรุ ีจ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ 
จ.สงิหบ์ุรี จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบรุี จ.สุพรรณบรุี จ.อ่างทอง จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุครไูด้ในการสอบในปีแรกท่ีจบการศึกษา 
  นิยามศัพท์ 
   บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สอบบรรจุผ่านได้รับการบรรจุ หรือสอบคัดเลือกเป็น
ครูในโรงเรียนสถานศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา  

  สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์จบการศึกษาในปีศึกษาน้ันสามารถได้รับการบรรจุในปีนั้น 
 เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนบัณฑิตทีส่อบบรรจผุ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นครู ภายในเวลา 1 ปี 
X 100 

จำนวนบัณฑิตครูทัง้หมดที่สำเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 
  
 ตัวชี้วัด 1.14 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสำเร็จการศึกษาในปกีารศึกษานั้นๆ ท่ีได้รับการบรรจุเข้าทำงานในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรบัผิดชอบ
ดูแล (350 กิโลเมตร) 
 นิยามศัพท์ 
 พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (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 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.15 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละ
รายวิชาผา่นเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ผลการทดสอบมาตรฐาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (ONET) อยู่ในระดับด ีหมายถึง ระดับผลคะแนน O-NET แต่ละ กลุมสาระ 
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 และต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 2 พอใช้หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวา รอยละ 50 แตต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

 เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของท้องถิ่น
และประเทศ 
 ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การ
พัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 
 นิยามศัพท์ 

● งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ 
หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม 

● งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิง่ประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่
เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึง่มีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถใน
การบุกเบกิศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรบัในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศลิปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงาน
ออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึง่ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รปูแบบต่างๆ   
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● นวัตกรรม หมายถึง สิง่ใหมท่ี่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ทีม่ีประโยชน์ต่อเศรษฐกจิสงัคมและสังคม แบ่งออกเปน็ 4 
รูปแบบ 

1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (product innovation)  
2) นวัตกรรมด้านบริการ(service innovation)  
3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process)  
4) รูปแบบธุรกจิใหม่(business model innovation)  
● ผลการดำเนินงานให้นบัตามปงีบประมาณ 2564 ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษา

ทำร่วมกัน 
เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทีส่ร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถ่ิน และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปญัหาของท้องถ่ิน หรือ ปัญหา

ระดับประเทศ 
X 100 

จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทีส่ร้างนวัตกรรมทั้งหมด 
 
ตัวชี้วัด 2.2 จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมท่ีเกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือขา่ย  
 นิยามศัพท์ 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 โครงการ 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โครงการ 
3.คณะครุศาสตร์ 2 โครงการ 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 2 โครงการ 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 โครงการ 
6.คณะวิทยาการจัดการ 2 โครงการ 



 
 
 

63 
 

7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 โครงการ 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 โครงการ 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 โครงการ 
10.สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 โครงการ 
 รวม 28 โครงการ 

ตัวชี้วัด 2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
นิยามศัพท์ 

● การเผยแพรผ่ลงานวิจัยในทีป่ระชุมระดบัชาติหรอืนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการ และบทความ
ฉบับสมบรูณ์ (Full paper) ได้รบัการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีผลงานเป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผูป้ระเมินบทความทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันด้วย และมีบทความทีม่าจากหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันอย่างนอ้ย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 

● การเผยแพรผ่ลงานวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการระดบันานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความ
ฉบับสมบรูณ์ (Full paper) ไดร้ับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรอืผู้ทรงคุณวุฒทิี่มผีลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมผีู้ประเมินบทความที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาน้ัน และมีบทความทีม่าจากต่างประเทศ
อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 

● สถาบันวิจัยและพัฒนาตอ้งแยกผลงานนั้นเป็นของคณะหรือของสถาบันวิจัย  
 ค่าเปา้หมาย 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 ผลงาน  
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 78 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 53 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 64 ผลงาน  
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 33 ผลงาน 
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6 คณะวิทยาการจัดการ 40 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 22 ผลงาน 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 23 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 15 ผลงาน  
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 ผลงาน 
11.สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ผลงาน 
รวม 355 ผลงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 จำนวนบทความของอาจารยป์ระจำท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ท่ีได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

นิยามศัพท์  
จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที่ได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัหรอื

บทความวิชาการที ่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื ่อปรากฎอยู ่ในฐานข้อมูล 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) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ค่าเปา้หมาย 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 บทความ  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 บทความ 
3. คณะครุศาสตร์ 10 บทความ 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 บทความ 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 บทความ 
6. คณะวิทยาการจัดการ 5 บทความ 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 บทความ 
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8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 บทความ 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 บทความ  
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 7 บทความ 
รวม 77 บทความ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
     2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
     2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบรกิาร ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงาน

บริการวิชาการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา 
นิยามศัพท์ 

● งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบตัิ
หรือเป็นการวิจัยที่นำผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจนำผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษา
โรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

● สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รฐัออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มี
ลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง  

● อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีข้ึน หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห้าง ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษา
พืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   

● ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ ผลของการบริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

● ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกและเมื่อดำเนินการแล้วมีผลก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ีข้ึน แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทำให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 
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เป้าหมาย 
   2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ท่ีมีการ จดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

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

 รวม 23 ผลงาน 
 2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการท่ีสามารถสรา้งคุณคา่แก่ ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมไดโ้ดย สามารถนำผลงาน

บริการวิชาการไปใช้ ประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ผลงาน  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2 ผลงาน 
3. คณะครุศาสตร์ 2 ผลงาน 
4. คณะมนุษยศาสตร์ 2 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจดัการ 2 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ผลงาน 
8. วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 2 ผลงาน 
9. มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 2 ผลงาน 
   รวม 20 ผลงาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.6 จำนวนอาจารย์ หรือบุคลากร ท่ีได้รับรางวัลจากงานวิจยั หรืองานสรา้งสรรค์ท้ังในระดบัชาติ หรือนานาชาติ 

นิยามศัพท์ 
● งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ 

ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  

● งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ  ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน
ศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรอืการพฒันาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรอืความสามารถในการบกุเบิกศาสตรอ์ันก่อใหเ้กิดคุณค่าทาง
สุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) 
ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) 
ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ . กำหนด หมายถึง โครงการ ผลงาน
สร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หนว่ยงาน 

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมี
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมนำเสนอผลงานไม่
น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสำหรับทกุประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

ค่าเปา้หมาย 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 รางวัล 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รางวัล 
3.คณะครุศาสตร์ 2 รางวัล 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 2 รางวัล 
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5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 รางวัล 
6.คณะวิทยาการจัดการ 2 รางวัล 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 รางวัล 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 รางวัล 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 รางวัล  
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 2 รางวัล 
     รวม 20 รางวัล 

ตัวชี ้วัด 2.7 จำนวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั ้งในระดับชาติและนานาชาติ
 เป้าหมาย  

  1. คณะครุศาสตร์ 70 ผลงาน  
  2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  70 ผลงาน 
      รวม 140 ผลงาน 
 
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้

เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
นิยามศัพท์ 
การน้อมนำหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการขับเคลือ่นมหาวิทยาลัย หมายถึง การนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามบรบิทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตผุล รวมถงึความจำเป็นทีจ่ะต้อง
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและ
ความระมัดระวังอย่างยิง่ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี           3 
องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ ความมีเหตผุล ระบบภูมิคุม้กันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู ้

เกณฑ์การประเมิน 



 
 
 

69 
 

ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการนำหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผูร้ับผิดชอบในการกำหนดและ
ผลักดันนโยบาย สูก่ารปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน สามารถลดข้อผิดพลาดในการบรหิารงาน ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานใหม้ีความรวดเร็วข้ึน  

ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนสิัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แก้ไข 
ปรับปรงุ พัฒนาวิธีการจัดการทรพัยากรและเสริมสร้างอุปนสิัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างตอ่เนื่อง 

ระดับ 4  มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบทีเ่ปน็อาจารยบ์ุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง จนอาจารย์ บุคลากรหรือนกัศึกษาส่วนใหญ่ เช่ือถือ และปฏิบัติตาม 

ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รบัความช่ืนชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรบัในการปฏิบัติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
ตัวชี้วัดท่ี 3.2 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
นิยามศัพท์  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบรหิารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพือ่แก้ไขปัญหา และ พัฒนา

ชุมชนตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ชุมชนท้องถ่ินมีจิตสำนึกสาธารณะ รูเ้ป้าหมาย เช่ือมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและ
จัดการความสัมพันธ์กบัภาคี ใช้แผนการจัดการความรู้ และทุนชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองทกุด้านอย่างเป็นระบบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างและการพฒันาอย่างยั่งยืน 

มีฐานข้อมูลของพื้นทีบ่รกิาร  หมายความถึง ฐานข้อมลูสารสนเทศระดับหมูบ่้านในพื้นทีบ่ริการของมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจ      ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาประกอบด้วยข้อมลูทั่วไป สภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพชุมชน หรือข้อมลูอื่น ทั้งที่เป็นข้อมลูปฐมภูมิและ
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยจำแนกตามเป้าหมายในการพฒันาครบคลุมครบ 4 ด้าน โดยระบบและการจัดการ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ประมวลผล การรายงานและการนำเสนอข้อมลู ทั้งในรูปแบบวิเคราะห์ นำเสนอในเชิงสารสนเทศ Info graphics ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย สะดวก
และรวดเร็ว 

ตัวชี้วัดท่ี 3.7 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรูข้องโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
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นิยามศัพท์ 
โรงเรียนในทอ้งถ่ิน หมายถึง โรงเรียนในพื้นที่จงัหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
 
เป้าประสงค์ท่ี 4 บณัฑิตและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษาวัฒนธรรมและเข้าใจใน

สังคมพหุวัฒนธรรม  
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

ค่าเปา้หมาย 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 1 ผลงาน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 ผลงาน 
10.งานวิชาการศึกษาทั่วไป 1 ผลงาน 
11. กองพัฒนานักศึกษา 5 ผลงาน 

รวม 15 ผลงาน 
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เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรบัต่อ
ประชาชน 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การคำนวณ 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ท้ังหมดท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

รับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 
เกณฑ์การคำนวณ   

 
 

 
 
ตัวชี้วัดท่ี 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบนัท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 
 
 
 
 
 

จำนวนอาจารยป์ระจำมหาวิทยาลัยทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จำนวนอาจารยป์ระจำมหาวิทยาลัยทัง้หมด 

จำนวนอาจารย์ทีส่ำเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศ 
x 100 

จำนวนอาจารย์ทีส่ำเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกทัง้หมด 

จำนวนอาจารยป์ระจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ  
x 100 

จำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการที่ กพอ.กำหนด 
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ตัวชี้วัด 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขา้สู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ท่ีมีคณุสมบัติเขา้เกณฑ์การประเมิน  
เกณฑ์การคำนวณ 
 

 
ตัวชี้วัดท่ี 5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
คำอธิบายตัวชี้วัด 

สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึงการบริหารขีดความสามารถ และอัตรากำลังเพื่อให้งานของสถาบัน 
บรรลุผลสำเร็จ การดำเนินการของสถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศในการทำงานเพื่อให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการทำงาน 

ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากำลัง หมายถึง  
1. ขีดความสามารถและอัตรากำลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตรากำลัง โดย

มหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับกำลังคนที่ต้องการ  
2. บุคลากรใหม่  มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้  บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึง

ความหลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน  
3. การทำงานให้บรรลผุล การจัดระบบและบรหิารบุคลากร เพือ่ 
• ทำให้งานของสถาบันประสบความสำเร็จ 
• ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่  
• ส่งเสรมิสนบัสนนุการมุง่เน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอืน่ และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
• ให้มีผลการดำเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย  

4. การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการพัฒนาการเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตรากำลังที่กำลังเปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ 

• การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของสถาบัน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้อย่าง

จำนวนบุคลากรสายสนบัสนุนที่เข้าสู่ตำแหนง่ทีสู่งข้ึน   
x 100 

จำนวนผู้ทีม่ีคุณสมบัตเิข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 
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ต่อเนื่อง ปอ้งกันการลดจำนวนของบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบหากจำเป็น 
• การเตรียมพร้อมและบรหิารช่วงที่มกีารเพิ่มของบุคลากร  
• การเตรียมบุคลากรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจำเป็น  

บรรยากาศดา้นบุคลากร  
1. สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และ           

มีความสะดวกในการทำงานของบุคลากร มีตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว  
2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ ส ิทธิประโยชน์ และมีนโยบายให้เหมาะสม                    

ตามความต้องการของบุคลากรที่มีความหลากหลายและความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ 
 
ตัวชี้วัดท่ี 5.9 ร้อยละหลักสูตรท่ีผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) 
นิยามศัพท์ 
TQR หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพร่เปน็หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQR : Thai Qualification Register)  
ตัวชี้วัดท่ี 5.13 ค่าเฉลี่ยระดบัความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
นิยามศัพท์ 
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมัน่ของบุคลากรทัง้ในด้านจิตใจและสติปญัญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัย การสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อก่อใหเ้กิดผลงานที่โดดเด่น วิธีการที่สถาบันใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นำเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการทีม่หาวิทยาลัยทำใหบุ้คลากรมสีว่นร่วมอย่างทุ่มเทในการ
ปรับปรงุและสร้างนวัตกรรม 
 ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  

1. วัฒนธรรมองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มลีักษณะการสือ่สารที่เปิดกว้าง มผีลการดำเนินการทีโ่ดดเด่นและบุคลากรมีความ
ผูกพันต่อสถาบัน วัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอื้ออำนาจ 
(empower) ใหก้ับบุคลากร  
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2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผกูพันการกำหนดปจัจัยผลักดนัสำคัญทีส่่งผลต่อความผูกพนัของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบคุลากร  
3. การประเมินความผูกพัน การประเมินทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ และตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร 

รวมทั้งความพงึพอใจ วิธีการและตัวช้ีวัดเหล่าน้ีมีความแตกต่างกันอย่างไร สำหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใช้ตัวช้ีวัด
อื่นๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การรอ้งทกุข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพื่อประเมินและปรับปรงุความผูกพันของบุคลากร 

4. การจัดการผลการดำเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการดำเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้
พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการดำเนินงานของบุคลากรผลักดัน
ให้เกิดเรื่องต่อไปนี้ 

● การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรม  
● การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนของผูเ้รียน  
● การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  
● การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ 

   ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนบัสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นำ
แต่ละคน ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

● การให้ความสำคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
● สนับสนุนการปรบัปรุงผลการดำเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม 

● สนับสนุนจริยธรรมและการดำเนินธุรกจิอย่างมีจริยธรรม  

● ปรับปรงุการมุ่งเน้นผูเ้รียน และลกูค้ากลุม่อื่น  

● ทำให้มั่นใจว่ามกีารถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรทีจ่ะลาออกหรือเกษียณอายุ  
● ทำให้มั่นใจว่ามกีารผลกัดันให้นำความรู้และทักษะใหมม่าใช้ในการทำงาน  

ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
สถาบัน ในเรื่อง 

● หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย  

● ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพื่อช้ีบ่งโอกาสสำหรับการปรับปรุงทั้งในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและ
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การเรียนรู้แก่บุคลากร ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุการวางแผน สืบทอด
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารและผู้นำ 

ตัวชี้วัดท่ี 5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
นิยามศัพท์ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รบัผลกระทบ หรืออาจได้รบัผลกระทบจากการดำเนินการและความสำเรจ็ของมหาวิทยาลัย 

ดังนี้  
1) นายจ้าง  2) บัณฑิต  3) ผู้รบับริการวิชาการ 4) นักศึกษา 5) บุคลากร 6) ผู้ปกครอง 7) ศิษย์เก่า 8) ประชาชน  

   ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน  2. การบรกิารวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.การบรหิารจัดการ  
ตัวชี้วัดท่ี  5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้าเรยีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
นิยามศัพท์ 
นักเรียนในท้องถ่ิน หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพื้นทีจ่ังหวัดปทุมธานี และจงัหวัดสระแก้ว 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 

 
 
ตัวชี้วัดท่ี 5.17 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเปา้หมายท่ีกำหนด 
นิยามศัพท์ 
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบรกิารวิชาการ การวิจัย จากบรหิารจัดการของสำนักทรัพย์สินและรายได้ค่าเทอมของนักศึกษา 
 
 
 
 
 

จำนวนนกัเรียนที่อาศัยอยู่ในจ.ปทุมธานีและจ.สระแก้วทีเ่ข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   x 100 

จำนวนนกัศึกษาใหม่ทัง้หมดในปกีารศึกษานั้น 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.18 อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (Operation Profit Margin)  
นิยามศัพท์ 
กำไรจากผลการดำเนินงาน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการทำกำไร หลังจากหกัต้นทุนสินค้าและหักค่าใช้จ่ายรวม 

ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิง่ดี  
เกณฑ์การคำนวณ 

กำไรจากการผลการดำเนินงาน 
X 100 = อัตราส่วนกำไรจากผลการดำเนินงาน (%) 

ทุนสุทธิ 
 
ตัวชี้วัดท่ี 5.19  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพยส์ินและรายได้  

 เกณฑ์การคำนวณ  
 

รายได้ –รายจ่ายของสินค้าและบริการที่ขาย 
X 100 = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ROI 

ค่าใช้จ่ายของสินค้าบริการที่ขาย 
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นิยามศัพท์ โครงการและตัวชี้วัดโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อ

หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในคณะ 
นิยามศัพท์  
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดนเน้นให้

นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือ
กระบวนการที่สามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต  
 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู ้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรือการใช้แหล่งเรีย นรู้ที ่มีอยู่
หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดข้ึนจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ผูเ้รียนบรรลเุป้าหมาย
การเรียนรู้เป็นสำคัญ 
 A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนและผู้สอน โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
 D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

เกณฑ์การคำนวณ 
 

จำนวนหลกัสูตรที่พฒันาหรือปรับปรงุเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 
X 100 

จำนวนหลกัสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนทัง้หมดในคณะ 
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โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงปบระมาณการดำเนนิงานวิชาการ 
ตัวชี้วัดโครงการ  1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 

 
โครงการท่ี 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดในปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน  

 
 
 

โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำเนนิชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
นิยามศัพท์ 
กรอบความคิดเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Student Outcomes) จะมุง่เนน้

แนวคิด 2 ประการหลักคือ  ความรู้ในวิชาแกน เนือ้หาประเดน็ที่สำคัญสำหรบัศตวรรษที่ 21 และ ทักษะทีจ่ำเป็นสำหรบัศตวรรษที่ 21 
 1. ความรู้ในวิชาแกนและเนื้อหาประเดน็ท่ีสำคญัสำหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 

                 ความรู้ในวิชาแกน ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาโลก คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่
พลเมืองและการปกครอง 

 เนื้อหาประเด็นทีส่ำคัญสำหรบัศตวรรษที่ 21 ที่สง่ผลต่อความสำเร็จและมีความสำคัญ ในที่ทำงานและชุมชน ได้แก่ 
     ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 

จำนวนงบประมาณการดำเนินงานวิชาการทีเ่บิกใช้ 
X 100 

จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามการดำเนินงานวิชาการ 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
x 100 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
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     ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy) 

    ความรู้ด้านการเป็นพลเมอืงที่ด ี(Civic Literacy) 
    ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
     ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
 

2. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะท่ีสำคัญ 3 ประการดังนี ้
1. ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) ในการดำรงชีวิตและในการทำงานนั้นไม่เพียงต้องการ คนที่มีความรู้ความสามารถ

ในเนื้อหาความรู้ หรือทักษะการ คิดเท่านั้น หากแต่ยังต้องการผู้ที่สามารถทำงานในบริบทที่มีความซับซ้อนมากข้ึนอีกด้วย ทักษะที่จำเป็น ได้แก่ 
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรบัตัว (Flexibility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการช้ีนำตนเอง (Initiative and Self 

Direction) ทักษะทางสงัคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills) การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด (Productivity and 
Accountability) ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 

2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
ซึ่งใน ศตวรรษที ่21 นี้ นับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้นผู้เรียนจงึควรมทีักษะดังต่อไปนี้ คือ 

การรูเ้ท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) การรูเ้ท่าทันสื่อ (Media Literacy) การรูเ้ท่าทันเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT 
(Information, Communications & Technology) Literacy) 

3.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก ่
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ ่งครอบคลุมไปถึง การคิดแบบสร้างสรรค์ การทำงานอย่าง

สร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น และการนำความคิด นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) หมายความรวมถึงการ คิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิง

ระบบ การคิดตัดสินใจและการ คิดแก้ปัญหา 
การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration) ซึ่งเน้นการสื่อสารโดยใช้สื่อรูปแบบ ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

ชัดเจน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554) 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

นักศึกษาที่ได้รับการพฒันาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
 
โครงการท่ี 1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานรว่มกับ

ชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 

 
 
 
โครงการท่ี 1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพฒันากจิกรรมกระบวนการเรียนรู้                          
จากการปฏิบัตผิ่านการทำงานร่วมกับชุมชน x 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

จำนวนหลกัสูตรที่มกีารพฒันาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
x 100 

จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 
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โครงการท่ี 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
นิยามศัพท์  

• ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
• ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนกังาน

ดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัด
ระดับความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง  

เกณฑ์การประเมิน 
 
 

 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.3.1.2 ร้อยละของนักศึกษาเข้ารับการอบรมภาษาจีนและผ่าน HSK ระดับ 4  
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
โครงการท่ี 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 
ตัวชี้วัดท่ี 1.4.1.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศท่ีมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  

เป้าหมาย  
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 เครือข่าย  
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เครือข่าย 
3.คณะครุศาสตร์ 9 เครือข่าย 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 เครือข่าย 

จำนวนนักศึกษาทุกช้ันปีทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดทีเ่ข้ารับการทดสอบ 

จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตรท์ี่เข้ารบัการอบรมภาษาจีนทดสอบ 
HSK ระดบั 4  X 100 

จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตรท์ั้งหมด 



 
 
 

82 
 
 
 

5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 เครือข่าย 
6.คณะวิทยาการจัดการ 4 เครือข่าย 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 เครือข่าย 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3 เครือข่าย 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 เครือข่าย   
รวม 34 เครือข่าย 

โครงการท่ี 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 

เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนนักศึกษาครูทุกช้ันปทีี่เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 

X 100 
จำนวนนักศึกษาครูทั้งหมด 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 โครงการท่ี 2.1.1. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย   

ตัวชี้วัดโครงการ 2.1.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 2.1.1.2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือการร่วมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดโครงการ 2.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  
เป้าหมาย  
ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,134,000 บาท  
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,400,000 บาท  
3.คณะครุศาสตร์ 1,417,500 บาท 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,845,000 บาท 
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5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,376,000 บาท 
6.คณะวิทยาการจัดการ 1,260,000 บาท 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1,260,000 บาท 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 697,500 บาท 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 160,000 บาท 
10 งานวิชาศึกษาทั่วไป 617,500 บาท 
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 10,000,000 บาท 
รวม 26,167,500 บาท 

 
ตัวชี้วัดโครงการ 2.1.1.2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือการร่วมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เครือข่าย  
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เครือข่าย 
3.คณะครุศาสตร์ 1 เครือข่าย 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 เครือข่าย 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เครือข่าย 
6.คณะวิทยาการจัดการ 1 เครือข่าย 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 เครือข่าย 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 เครือข่าย 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 เครือข่าย 
10 งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 เครือข่าย 
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 เครือข่าย 
รวม 11 เครือข่าย 
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โครงการท่ี 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการส่งเสริมการผลิตผลลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับ

ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น   
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนอาจารยท์ี่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ตอบโจทย์ระดับทอ้งถ่ินหรือ
สร้างสรรค์หรือแก้ไขปญัหาชุมชนทอ้งถ่ิน x 100 

จำนวนอาจารยท์ั้งหมด 

โครงการท่ี 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.2.2.1 ระดับความสำเร็จของการสง่เสรมิผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมกีารจดทะเบยีนจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
นิยามศัพท์ 
งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ

หรือเป็นการวิจัยที่นำผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจนำผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ
อาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจ
ชุมชน / วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการ
วิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกลสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธ์ิ 
ระดับ 2 มีแผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธ์ิ 
ระดับ 3 มีการดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
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ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 นำผลการดำเนินตามระดับ 4 นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงผล การดำเนินการ 
โครงการการท่ี 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือขา่ย 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัดประชมุวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกบัภาคีเครือขา่ยต่อปีงบประมาณ 

  นิยามศัพท์ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย
ร้อยละ  25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบนัอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  
25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
    เป้าหมาย 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ครั้ง 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ครั้ง 
3.คณะครุศาสตร์ 1 ครั้ง 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ครั้ง 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ครั้ง 
6.คณะวิทยาการจัดการ 1 ครั้ง 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ครั้ง 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ครั้ง 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ครั้ง 
10.สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ครั้ง 
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รวม 10 ครั้ง 
 
โครงการท่ี 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ท่ีดา้นการผลิตหรือพัฒนาครู 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์และครูโรงเรียนสาธิตท่ีได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยดา้นการผลติหรือพัฒนา

ครูเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู 
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนอาจารยท์ี่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพฒันาครูเพื่อให้ได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพรท่ั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการผลิตพฒันาครู x 100 

จำนวนอาจารยท์ั้งหมดของคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิต 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการท่ี 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ

ร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีบันทกึลงนามความร่วมมือ 
ระดบั 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการพฒันาและทีม่ีความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืนทีป่รากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมกีารจัดการ

บรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
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โครงการท่ี 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพ้ืนท่ีดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ ์
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีลงทะเบยีนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปมีการลงพ้ืนท่ีดำเนนิงานพันธกิจสมัพันธ์ 

เกณฑ์การคำนวณ 
 
 
 
 
โครงการท่ี 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดท่ี 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑ์การคำนวณ  
จำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษาที่ได้รบัการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง X 100 
จำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
โครงการท่ี 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
ตัวชี้วัดท่ี 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินโครงการท่ีบรรลวัุตถุประสงค์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

เกณฑ์การคำนวณ  
จำนวนการดำเนินโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทีบ่รรลุวัตถุประสงค์ 

X 100 
จำนวนโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทั้งหมด 

โครงการท่ี 3.3.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กบัโรงเรียนในท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 3.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรยีนสาธิตให้เป็นศนูย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นตน้แบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นทีด่ำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดทีล่งทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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ระดบั 1 โรงเรียนสาธิตมีการกำหนดแผนการดำเนินงานพฒันาโรงเรียนสาธิตใหเ้ปน็ศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กบัโรงเรียนในทอ้งถ่ิน  
ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 
ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการดำเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู้หรือครูต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา 
ระดับ 5 โรงเรียนท้องถ่ินนำองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปดำเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมหีลักฐานประจกัษ์  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โครงการท่ี 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1.1.1 ระดับผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
นิยามศัพท์ 
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรยีนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสบืสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ

และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เกณฑ์การประเมิน  
1.มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

ไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2.จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
3.กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความสำเร็จของตัวบ่งชี ้ความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของ

ชุมชน ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
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5.มีฐานข้อมูลหรือการบรกิาร หรือแหล่งการเรียนรูท้างด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐาน
รากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 ข้อ มีการดำเนินการ 3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 

โครงการท่ี 4.3.1 โครงการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเรจ็ของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเรจ็ของแผนระดับความสำเรจ็ของการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลศิมีธรรมาภิบาล   
โครงการท่ี 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสูค่วามเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดท่ี 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดทำแผนบริหารและพฒันาบุคลากร 
ระดับ 2 ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนบรหิารและพฒันาบุคลากร 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร  
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โครงการท่ี 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเรจ็ของแผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพฒันาระบบการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
โครงการท่ี 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  

 ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รบัการพัฒนา แกไ้ขตามแผน  
 เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพฒันาแกไ้ขตามแผน 
X 100 

จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้กำหนดให้พัฒนาหรอืแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้ 
 
โครงการท่ี 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 ตัวชี้วัดท่ี 5.2.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้  
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 ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
 ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100  
 ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
โครงการท่ี 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพ่ือสูค่วามเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดท่ี 5.3.1.1 ระดบัความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

 นิยามศัพท์   
มหาวิทยาลัยมีการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน โดยมีการดำเนนิการ

ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดสะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  
2.กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่

มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
3.มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2  และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
4.รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลกัสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
5.นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 เกณฑ์การประเมิน  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 ข้อ มีการดำเนินการ 3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.3.1.2 ระดับความสำเรจ็การจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 1 มกีารจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพือ่การดำเนินการทีเ่ปน็เลิศ 
ระดบั 2 รอ้ยละความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดบั 3 รอ้ยละความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดบั 4 มกีารประเมินผลความสำเร็จของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการทีเ่ปน็เลิศ 
ระดบั 5 นำผลการประเมนิมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการทีเ่ป็นเลิศ 
 
โครงการท่ี 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ  
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีกำหนด 
เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กำหนด 
 
โครงการท่ี 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  
ตัวชี้วัดท่ี 5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสือ่สารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
เกณฑ์การประเมิน 

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



 
 
 

93 
 

ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  
 
โครงการท่ี 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ตัวชี้วัดท่ี 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลยัสีเขียว 
เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดบัความสำเรจ็ของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 ระดับ 2  รอ้ยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดบั 4 มกีารประเมินผลความสำเร็จของแผนระดบัความสำเรจ็ของบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยสเีขียว 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยสเีขียว 

มากกว่า 3.51  
โครงการท่ี 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสนิทรัพย์ 
ตัวชี้วัดท่ี 5.7.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจดัการรายได้ของสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดบัความสำเรจ็ของแผนการบรหิารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
  ระดับ 2 ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 ระดับ 3 ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนนิการ

โครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
  ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของแผนการบรหิารจัดการรายได้ของสินทรพัย์ 
  ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนระดับความสำเรจ็ของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
โครงการท่ี 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธผิลการบริหารโรงเรียนสาธิต  
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีกำหนด 
 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กำหนด 
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บทท่ี 4 
 การกำกับติดตาม 

 
1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการของแผน 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 
โดยจะต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสำคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้ บรหิาร    
ทุกระดับรวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดำเนินงานที่กำหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติ งาน  
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สำนัก ผ่านกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกำหนดนโยบาย       
การจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอื้ออำนวยต่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดให้มีการกำหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์    
เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก           
ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 

เพื่อทำให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มี
สมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกำหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
ตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และ
เทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยกำหนดจัดให้มีการกำหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลใหอ้ยู่
ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้ 
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3.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อนำยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1. การพัฒนากลไกและเง่ือนไขท่ีจำเป็นต่อการผลักดันยทุธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ 
      1.การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยควรนำเสนอสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สำนัก รวมทั้งสำนักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดำเนินงานเพื่อจะได้มีการ
พัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
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         2. การสร้างการรับรู ้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยจำเป็นต้องมีการนำเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพื่อช้ีแจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิด เห็นร่วมกัน
ระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        3.การมีเวทีหรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

        4. การกำหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนำเสนอความก้าวหน้า 
รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายใน
มหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นใหม้ีความพยายามในการผลกัดันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกดิผลมากยิ่งข้ึน โดยในการ
นี้ควรต้องจัดให้มีการนำเสนอ เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

3.2. ปัจจัยสำคญัท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 
  1.การพัฒนาผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้อง

อาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงานและการปรับเปลี่ย น
แนวคิดวิธีปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งเคยชินอันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจำเป็นต้องใช้เวลาและ     
ความต่อเนื่องในการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคลดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นำการเปลี่ย นแปลงที่
กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน 

2.การร่วมมือกันการทำงานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์สืบเนื ่องจากกระบวนการนำยุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ       
เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทำให้การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการทำงานแบบ
เครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการประสบผลสำเร็จ 

3. การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ
แผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติ โดยจะต้องทำให้หน่วยงาน บุคลากร            
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ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดำเนินการที่ได้มีการกำหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริห ารหลายๆ 
ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การ
รองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสำเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรร
รางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 

4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของทุกปี และนำเสนอผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะและนำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 
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ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลยักับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์  

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

(Productive Learning) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด           
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ

แก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

นโยบายสภาฯ ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)  

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบ   
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

นโยบายสภาฯ ข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศสู่สากล 

นโยบายสภาฯข้อ 2  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธ
กิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning) 


