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แผนกลยุทธ์ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

คณะกรรมการจัดทำ ร่าง ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5 
 

สารบัญ 
 หน้า 
ส่วนที่ 1 ความเป็นมา  

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 7 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 10 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579)  18 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ป ี 22 
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2562 - 2564 23 

ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ  27 
เป้าประสงค์  28 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 29 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 39 
แผนงาน โครงการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 41 

ส่วนที่ 3 คำอธิบาย  
คำอธิบาย ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ 62 
คำอธิบาย โครงการและตัวช้ีวัดโครงการ 77 

ส่วนที่ 4 การกำกับติดตาม  
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแผน  89 
รูปแบบแนวทางในการติดตามประเมินผล 89 
ปัจจัยที่มีต่อผลความสำเร็จ 90 

ภาคผนวก  
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบายและแผนของรัฐบาล  93 
ความเช่ือมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 94 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

ส่วนท่ี 1 

 ความเป็นมา 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

 “ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งย ืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม          
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 มหาวิทยาลัยได้นำประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     
พ.ศ. 2561 – 2580 มาใช้ประกอบการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไป       
สู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า 
ดังนั ้น จ ึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ            
โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี    
เก่งและมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยใน
อนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสขุภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
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มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
 ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้
เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และ             
การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความสำคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์
และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที ่เอื ้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์          
อย่างครอบคลุม ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่สำคัญทั้ง     
ในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน “วิถี” การดำเนินชีวิตและ
จิตสำนึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนแปลงบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถกำกับ       
การเรียนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื ่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความ
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ของพหุปัญญาแต่ละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตสำนึกทางสุขภาพ 
เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อม        
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสรา้งครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุน่
ซึ ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดย           
การส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทใน 
การมีส่วนร่วมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยง
และบูรณาการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง และ           
การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศในการใช้กิจกรรม
นันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐานรวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  
 เป้าหมาย  

 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
  2. สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
ตัวชี้วัด 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคุณไทย  
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
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ประเด็นยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   
   1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
   1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน   
การสอนในสถานศึกษา  
   1.3 สร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
   1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
   1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
   1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
   1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

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

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
   3.1 การปรับเปลี่ยนระดับการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
   3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท“ครูให้เป็นครูยุคใหม่”  
   3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
   3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ     
วางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
   3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
   3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
   4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม  
   4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนทีเ่หมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
   4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเ ทศ    
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
 5. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   5.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
   5.2 การส่งเสริมบทบาทการมีสว่นร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   5.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
   5.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง     
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไวใ้น
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 มุ ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการพัฒนาที ่กำหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี ้ไปพิจารณาจากการประเมิน
สภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งช้ีถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ 
และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี ่ยงในการที ่จะผลักดันขับเคลื ่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ 
บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
มี 10 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและการพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นค่ังและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพฒันาภาคเมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา   
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 พ.ศ. 2561 - 2562 มียุทธศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูถัมภ์ ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย ์
การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู ่ส ังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื ่อสิ ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 19.8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
ในขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาวะที ่ผล ิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ำ เนื ่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้า                
ในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจำกัดในการเพิ่มขีดความสามารถ       
ในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และ      
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละ  
ช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์
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ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน 
ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและ
เปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที ่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถ        
คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมใน  
การดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน          
ให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ความรู ้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี ่ยนแปลงรอบตัวที ่รวดเร็ว บนพื้นฐานของ           
การมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน 
และภาคเอกชนที่ร ่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้ม ีคุณภาพสูง อีกทั ้งยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญใน            
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1.วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 
1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
2.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
2.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
2.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู ้ด้วย 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
2.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบสขุภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลงั
ด้านสุขภาพ 

3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 



12 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคง   
ด้านอาชีพและรายได้ที่ทำให้จำนวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึง
มากขึ้น อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และ  
ยังเป็นปญัหาท้าทายในหลายด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพ
ต่ำกว่า รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสีย่งหลายประการที่อาจจะสง่ผลใหค้วามเหลือ่มลำ้ในสังคมไทย
รุนแรงขึ ้นได้ อาทิ การเป็นสังคมผู ้ส ูงวัยของประเทศไทยซึ ่งจำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง         
ภาระพึ่งพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ ้นจากภาระเลี ้ยงดูทั ้งเด็กและผู ้ส ูงอายุทำให้มีข้อจำกัดในการออม          
เพื่ออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเป็น   
ผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถ
เข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงทำให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและทิ้งห่างจากผู้ที่ขาด
ทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทำให้ผูท้ี่อยู่หา่งไกลสามารถ
เข้าถึงการศึกษา ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ ซึ ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาและ 
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นข้อจำกัด
ต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยจำเป็นต้องมีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการเป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง และ      
การบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้น การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยจำเปน็ต้อง
อาศัยการพัฒนาในยุทธศาสตร์อื่นๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา 
อาทิ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนที่จะเป็นช่องทางให้ชุมชน
และผู้ใช้แรงงานได้มีศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการบริหารจัดการที่ดินให้มีการกระจายการ    
ถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยและยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที ่จะช่วยกระจายความเจริญและรายได้ไปสู ่พื ้นที ่ส ำหรับยุทธศาสตร์       
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในช่วง 5 ป ีต่อจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง   
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 11 และมุ ่งเน้นมากขึ ้นในเรื่องการเพิ ่มทักษะแรงงานและ 
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้
ความช่วยเหลือที่เช่ือมโยงการเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ดอ้ยโอกาส
สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจเพื ่อสังคมการพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื ่อสร้างอาชีพ และ         
การสนับสนุนการเข้าถึงปัจจยัการผลติคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ 
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 1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด 
  1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
  1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 2. เป้าหมาย 
  2.1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน 
และแก้ไขปัญหาความยากจน 
  2.2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
  2.3. เพิ ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื ่อให้ชุมชนพึ ่งพา 
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ

ให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง

การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ    
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

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

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล  
1.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน

ท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพื ่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวก        

ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
2. เป้าหมาย 

2.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ         
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงข้ึน 
2.4 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

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

3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน      
การคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาค 
ลดความเหลื่อมล้ำ มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบ
กระบวนการดำเนนิงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  

3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการ
พึ่งพิง งบประมาณประเภทเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พึ่งตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว 
และสามารถจัดบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย       
ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั ้งเพื่อสร้างพลัง           
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
จากปัจจัยความได้เปรียบพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยี
สำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการลงทุน
วิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ันประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศ  
สู่สังคมนวัตกรรม อีกทั้งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง        
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ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก โดยประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า หากต้องการเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู ้ และมุ ่งสู ่การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลย ีและนวัตกรรมให้ก ้าวทันต ่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกในระยะต่อไป การพัฒนา                 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบ
การดำเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดย
กำหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ 
และผู ้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะสูง การพัฒนา
หน่วยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากล การดำเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจงูใจ
และระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก การวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน    
ทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพข้ึนมารองรับ เพื่อให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต  

  ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูง
ในอนาคต แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความสำคัญกับการใช้องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อยา่ง
เข้มข้นทั้งในภาคธุรก ิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั ้งให ้ความส ำคัญกับการพ ัฒนา            
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื ่อน     
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว  
  1. วัตถุประสงค ์
   1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ข้ันก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
   1.2 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 1.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 1.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.เป้าหมาย 
   1.1 เพิม่ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
   1.2 เพิม่ความสามารถในการประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบรกิาร และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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  3.แนวทางการพัฒนา 
   3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม 

   3.2 พัฒนาผู้ประกอบการใหเ้ป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
   3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2561-2564   
 แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2561-2564  ที่มีความสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 
 เป้าประสงค์รวม 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน
สามารถคงความอุดมสมบูรณ์และใช้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 
  2. ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยได้มาตรฐานและมีศักยภาพเชิงธุรกิจ 
  3. เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม มีแหล่งงานในพื้นที่ ประชาชนมีงานทำที่มั่นคงและ         
มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต  
  4. ประชาชนมีสุขภาพ จิตใจ แข็งแรง ครอบครัวอบอุ ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งที่อยู ่อาศัย
สะอาด สวยงาน ปลอดภัย ภายใต้สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. ส่งเสรมิการจัดการสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนร่วมเพื่อใหป้ทมุธานีเป็นเมอืงสิ่งแวดล้อมสะอาด 
  2. เสรมิสร้างความเข้มแข็งกระบวนการผลิตและการตลาด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กบั
ประชาชนในพื้นที ่
  3. พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการตลาด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่  
  4. ยกระดับการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง เพื่อสร้างความเขม้แข็ง
และพัฒนาชีวิตชุมชน  
 
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561-2564  
 แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561-2564 ที่มีความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนใหส้ามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  เป้าประสงค์ : 
  1. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ 
 กลยุทธ์ : มจีำนวน 9 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสรมิการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 



17 
 

  2. เสรมิสร้างความเข้มแข็งใหส้ถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
  3. มีอนามัยสิง่แวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทัง้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  4. ส่งเสรมิอาชีพ รายได้ การมีงานทำและมีสวัสดิการ 
  5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม้ีความสมบูรณ์ เพือ่ใหป้ระชาชนมีรายได้ และคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 
  6. ส่งเสรมิการอนุรักษ์และพฒันาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
  8. ส่งเสรมิและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ 
  9. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐในการบรหิารและใหบ้ริการประชาชน 
 ตัวชี้วัด : รอ้ยละที่ลดลงต่อปีของจำนวนครัวเรือนยากจนทีม่ีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. กำหนด 
(ร้อยละ 50)  
 ค่าเปา้หมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 50 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการค้าการลงทุน 
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 
 เป้าประสงค์ :  
  1. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
  2. ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 กลยุทธ์ : มีจำนวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในการเป็น  
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อม โยงกับจังหวัด
ใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน 
 2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน     
มาดำเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
  3. อำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสร้าง
คลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยดำเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากลมีประสทิธิภาพ 
ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดข้ันตอน และทันเวลา  
  4. พัฒนาระบบการใหบ้ริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝมีือแรงงานของบุคลากร
ให้ตรงตามตลาดแรงงาน  
  5. เตรียมการรองรบักบัการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ การอยู่อาศัย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
  6. พัฒนาระบบฐานข้อมลูด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service - OSS)  
  7. เตรียมการรองรบัการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้วใหเ้ป็น
อุตสาหกรรมเชิงนเิวศ 
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 ตัวชี้วัด : ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนต่อปีของมลูค่าการค้าชายแดน (รอ้ยละ 3) 
 ค่าเปา้หมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 3 
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็น
สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
  1.เป้าหมาย 
   1.1 ด้านเศรษฐกิจ  
   1.2 ด้านสังคม  
   1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
   1.4 ด้านการศึกษา  
  2. กลยุทธ์ 
   2.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่  
และดำเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงกำหนดเวลา ในการดำเนินการทุกขั้นตอน อย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง 
ระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย  
   2.2 บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ 
   2.3 บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนา
ท้องถ่ิน  
 3. ตัวชี้วัด 
   3.1 มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการ     
ที่แท้จริง ของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   3.2 จำนวนหมู่บ้าน โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการ
วางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่  
   3.3 ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเข้าดำเนินโครงการพัฒนา
เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจายเชิงพื้นที่) 
   3.4 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจำนวนโครงการฯ 
สะสม (แยกตามประเภทตามเป้าหมาย) 
   3.5 จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ินในพื้นที่บริการ  
   3.6 อัตราส่านโครงการพัฒนาท้องถ่ินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนำเปรียบเทียบ
กับโครงการพัฒนาท้องถ่ินทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 



19 
 

   3.7 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  
   3.8 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา
ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   3.9 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มข้ึน  
   3.10 อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   3.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
คุณค่า และจิตสำนึกรักษ์ท้องถ่ิน  
   3.12 จำนวนวิสาหกิจชุมชน / ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏที่ประสบความสำเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   3.13 อัตราการอพยพของประชากรวัยทำงานในท้องถ่ินลดลง  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  1. เป้าหมาย  
   1.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ตอ้งการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
   1.2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4  และ ถ่ายทอด/     
บ่มเพาะให้ศิษย์เก่าแต่ละช่วงวัย 

 1.3 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง  
  2. กลยุทธ์  
   2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มี
สมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ  
   2.2 พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
   2.3 บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ นักศึกษาศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
   2.4 จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 1-3 โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  
  3.ตัวชี้วัด 
   3.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและลักษณะครูศตวรรษที่ 21  
   3.2 ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 



20 
 

   3.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ่าน
เกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายใน 1 ปี  
   3.4 มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ  
   3.5 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเร ียนที ่เพ ิ ่มขึ ้นจาก        
การพัฒนาสมรรถนะครูประจำการของมหาวิทยาลัย  
   3.6 สัดส่วนบัณฑิตที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในภูมิภาค  
   3.7 ผลการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  1. เป้าหมาย 
   1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วย
การบูรณการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  
   1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป ็นที ่ต ้องการของผู ้ใช้บ ัณฑิตด้วยอัตล ักษณ์                                               
ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
   1.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  2. กลยุทธ ์
   2.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  
   2.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
   2.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  
   2.4 ปรับกระบวนการจัดการเรียนร ู ้ให้บูรณาการกับการทำงานและเสริมสร้าง      
ทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถ่ิน  
   2.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู ้ใช้บัณฑิตทั ้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ      
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำมีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
   2.6 จัดทำแผนพัฒนาเพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ  Reprofile   
อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั ้น ตอน         
การดำเนินงาน ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน  
  3. ตัวชี้วัด 
   3.1 จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
   3.2 ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ที ่ได้ร ับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
   3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จ
การศึกษา   
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   3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
   3.5 อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนา และ
นอกภูมิลำเนาของบบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี  
   3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
   3.7 อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  1. เป้าหมาย 
   1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถ่ินที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
   1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ 
 2. กลยุทธ์ 
   2.1 ส่งเสร ิมบุคลากรที ่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถ่ินอย่างเต็มที่  
   2.2 เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการบูรณาการ     
การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถ่ิน และการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
   2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   2.4 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และ
บุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
  3. ตัวชี้วัด  
   3.1 จำนวนอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
   3.2 อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา     
ต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนำใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
   3.3 ผลการสำรวจการรับรู้ ข่าวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ ที่สำคัญระดับชาติ 
ระดับจังหวัด ระดับองค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
   3.4 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
   3.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งสากรบริหารงานภาครัฐ 
   3.6 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ  
   3.7 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
   3.8 ฐานข้อมูลศิษย์เก ่า และกิจกรรมสัมพันธ์เพื ่อขยายเครือข่ายและปรับปรุง
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
   3.9 ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และผู ้ร ับบริการที ่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี    
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ระยะเริ่มตน้ (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  เริ่มต้นของการพัฒนาการวางระบบและปรับโครงสร้างองค์การในทุกมิติ การสร้างความ
ร่วมมือ และเริ่มต้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  1. กลยุทธ ์
   มุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับฐานทรัพยากรเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน    
ขององค์การ ออกแบบวางระบบและการปรับปรุงโครงสร ้างทั ้งทางกายภาพและการบริหาร             
ของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ ไม ่ว ่าจะเป็นการจัดการเรียนการการสอน การวิจ ัย การทำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ รวมทั้งการบริหารจัดการภายในเพื่อยกระดับขีดค วามสามารถ
ทางการแข่งขัน และรองรับการพัฒนาในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือขา่ย
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน   
   2. เป้าหมาย    
   2.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
   2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยฐานข้อมูลศักยภาพนักวิจัยและสร้าง   
ความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายอย่างเป็นองค์รวม 
   2.3 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นตามแนวทาง      
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.4 อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม    
   2.5 การเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยภายใต้การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยที่โปร่งใสและยั่งยืน  
  3. ตัวชี้วัด 
   3.1 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที ่ได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิงหรือ       
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน 
   3.2 ร้อยละของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที ่มีงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระใน 1 ปี ร้อยละ 80 
   3.3 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที ่ได้ร ับการเผยแพร่หรืออ้างอิงหรือ           
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ไม่น้อยกว่า 2,000 ผลงาน  
   3.4 จำนวนเงินทุนสนับสนุนวิจัยที ่เกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครื อข่าย        
ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 
   3.5 จำนวนชุดโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย    
ไม่น้อยกว่า 5 ชุดโครงการ 
   3.6 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน 
   3.7 มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต      
จนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 10 หน่วยงาน 
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   3.8 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ      
การเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 50 ผลงาน 
   3.9 ได้รับการจัดอันดับไม่เกิน อันดับที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 
   3.10 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณรายได้ เท่ากับ 60 : 40 
   3.11 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสที่ดีข้ึน อย่างน้อย 5 ลำดับ 
   3.12 ค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 
 

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

•  บูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

•  นำรูปแบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถ เข้าไปมีส่วนร่วม      
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ินและสังคม 

•  ผล ิตผลงานวิจ ัยและนวัตกรรมที ่บ ูรณาการศาสตร์แบบสหสาขา และตอบสนอง            
ความต้องการทั้งระดับประเทศชาติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน 

•  เร่งพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ ่น และเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั ้งภายในและภายนอก          
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถ่ินร่วมกัน  

•  มุ ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู ้และเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู้องค์ความรู้  ปัญญา      
เชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

นโยบายข้อท่ี 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ผ่านการพฒันานวัตกรรม และการพัฒนาครมูืออาชีพ โดย 

•  เร ่งพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาที ่เป ็นร ูปแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัย           
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Spaces) 

•  พัฒนาอาจารย์ให้เป็นครูของครูมืออาชีพ 
•  เร่งปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการผลิตครู และพัฒนาครูประจำการให้เป็น ครูมือ

อาชีพที่มีสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อ
การสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

•  เสริมสร้างการเรียนรู้ใหแ้ก่ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูผ้่าน
กระบวนการผลิตครูในระบบปิด ตามรูปแบบการเรียนรู ้ที่ มุ ่งการแก้ไขปัญหาร่วมกันในโรงเรียน 
(Semi Residential Learning) 

•  สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนร่วม    
กับสถานศึกษาและจัดให้มีการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย 

•  เพิ ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของคณาจารย์/คณะต่างๆ ในการพัฒนาครูในสถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาเครือข่ายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 



24 
 

•  พัฒนาโรงเร ียนสาธิตมหาวิทยาล ัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ ัมภ์               
ให ้เป ็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการเร ียนการสอน ยกระดับคุณภาพ ผลการเร ียนรู ้ร ่วมกับ            
คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนเครือข่าย 
 นโยบายข้อที ่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ โดย 

•  สรรหา สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ ผลงานและตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
•  ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผลิตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่อง

ในระดับชาติและนานาชาติ 
•  พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับในดา้น

การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ิน และพร้อมทำงานในบริบทของประชาคมอาเซียน  
•  พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการที ่ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน  

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning Philosophy) 

•  ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์       
การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์นำไปสู่       
การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง  

•  ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) สร้างและนำเสนอผลงานที่
สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย 

•  เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
•  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีความเป็นเลศิ

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพบรรยากาศทางวิชาการ  
•  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นตัวอย่างของชุมชนในการจัดการระบบนิเวศ 
•  พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่อาจารย์ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดึงดูดคนดี   

คนเก่งเข้ามาร่วมงานได้  
•  ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษารวมทั้งส่งเสริม  

การน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ  
การดำเนินชีวิต  

•  การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล 
•  เตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับตามหลักธรรมาภิบาล 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ     
ทรัพยากรมนุษย์ ในอีก 20 ปีข้างหน้า การที่ประเทศจะพัฒนานั้นจะขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม ได้วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระด ับคนในทุกมิต ิท ุกช ่วงว ัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบ ับท่ี  12               
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยมี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพ
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการ
พัฒนาคนไทย ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกทีดี
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่ รวดเร็ว   
บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคมการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม เป็นปัญหาด้านความแตกต่างของรายได้
ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและ    
ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่ำกว่า ข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ความสำคัญกับการดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการ    
ทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข การปิดช่องว่างการคุ้มครอง        
ทางสังคมในประเทศไทย มุ ่งเน้นมากขึ้นในเรื ่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงาน         
ที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงข้ึน และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะการสนับสนุนในเรื ่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที ่เ ชื ่อมโยง          
การเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบรูณาการเพื่อการลดความเหลื่อมลำ้       
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล       
ในสังคมไทย เร่งการปฏิรูปบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจัง ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญการใช้องค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ 
ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งใน
ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัย
ที ่เอื ้ออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร  วิจัย โครงสร้างพื้นฐาน           
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  โดยมี ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน  สร้างความร่วมมอื
กับพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และการบูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ในการร่วมกันวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นที่ และดำเนินโครงการพัฒนากิจสมัพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู บัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะที่เป็นเลิศเป็นที ่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสมบูรณ์ด้วย
คุณลักษณะ 4 และถ่ายทอดบ่มเพาะให้กับศิษยใ์นแต่ละช่วงวัย และบัณฑิตได้รับการเสริมสมรรถนะเพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
เพื ่อพัฒนาเชิงพื ้นที ่ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที ่ต ้องการของผู ้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์               
ด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี ่ยนแปลง อาจารย์และบุคลากรทาง  
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การศึกษา  ทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถ่ินที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ มีระบบบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ 
ซึ่งในระยะเริ่มต้น ปีที่ 1–5  พ.ศ. 2560 -2564 พัฒนาศักยภาพและยกระดับฐานทรัพยากรเพื่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การออกแบบวางระบบและการปรับปรุงโครงสร้างทั้งทางกายภาพและ
การบริหารของมหาวิทยาลัยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการรวมทั้งการบริหารจัดการภายใน เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันรองรับการพัฒนาในอนาคต การเป็นองค์การแห่งความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและ พัฒนาเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมีนโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถ่ินในเชิงประจักษ์ นโยบายข้อ
ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ นโยบายข้อที่ 4 
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  
 จากบริบททั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี ้ได้นำมาพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยที ่ผลกระทบกับ
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกต่อองค์กร (SWOT Analysis) เพื่อใช้ในการกำหนด
เป็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ส่วนท่ี 2 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 
ปรัชญา 

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี    
ปณิธาน  

เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมัง่ค่ังของชุมชน   
อัตลักษณ์     

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน 
เอกลักษณ์  
 เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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 มุ่งเน้นความเปน็เลิศ ร่วมพัฒนาท้องถ่ิน 

วิสัยทัศน์   
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พฒันาศักยภาพมนุษยโ์ดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ินใหม้ั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
พันธกจิ   

1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินและเป็นต้นแบบ
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถ่ิน    

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ เพื ่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่
ประชาชนในท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 
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4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน    
เป้าประสงค์   

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ   

2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ   

3. ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 

4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสงัคมพหุวัฒนธรรม  

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการ
ประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1. จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการท่ีพัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ท้องถ่ิน 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
 
 
    1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

   
 

10 
หลักสูตร 

(-) 
2 

หลักสูตร 
(19) 

 
 

15 
หลักสูตร 

 
2 

หลักสูตร 
(2) 

 
 

20 
หลักสูตร 

 
2 

หลักสูตร 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรว.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• งานศูนย์ภาษา 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
 

สำนักส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.2 ร้อยละของหลักสตูรท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ ABCD ต่อจำนวนหลกัสูตร
ท้ังหมด 

    ร้อยละ 
30 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• บัณฑิตวิทยาลัย  

สำนักส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

1.3.1 จำนวนผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
1.3.2.จำนวนผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง

หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 
 1.3.3 จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงาน

วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ 
นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.กำหนด 

1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ี
ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 

20 
ผลงาน 
(14) 
20 

ผลงาน 
(22) 

 
 

(39) 
 

(39) 

 
 

30 
ผลงาน 
(65) 

22 
ผลงาน 
(12) 
 
 
(14) 

 
(14) 

 
 

40 
ผลงาน 
(44) 
24 

ผลงาน 
(13) 
300 
ผลงาน 
(309) 
8 คน 
(50) 

 
 

45 
ผลงาน 
(120) 
26 

ผลงาน 
(10) 
300 
ผลงาน 
(234) 
8 คน 
(32) 

 
 

50 
ผลงาน 

 
28 

ผลงาน 
 
 

330 
ผลงาน 

40 คน 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรว.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 

กองพัฒนานักศึกษา อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
     1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
 
      1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

   
 
 

ร้อยละ 
30 

(31.33) 
ร้อยละ 
 70 

(11.65) 
 

 
 
 

ร้อยละ 
40 

(40.95) 
ร้อยละ  
80 

(15.35) 

 
 
 

ร้อยละ  
40 
 

ร้อยละ  
80 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรว.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

• สำนักส่งเสริม      
การเรียนรู้และ 
บริการวิชาการ 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 

• รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
• รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
 รองอธิการบดี 

1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ      
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

  ร้อยละ 
 30 

(13.14) 

ร้อยละ  
40 

(14.26) 
 

ร้อยละ 
 40 

คณะ/
มรว. 

• คณะ /วิทยาลัย  
• มรว.สระแก้ว 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

• บัณฑิตวิทยาลัย 
• กองพัฒนานักศึกษา 

• รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
• อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติ  
 

  ร้อยละ 
5 

(0.40) 

ร้อยละ 
7 

(13.39) 

ร้อยละ 
7 

คณะ/
มรว. 

บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.7 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี                              
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

 9 
เรื่อง 
(7) 

9 
เรื่อง 
(11) 

9 
เรื่อง 
(4) 

10 
เรื่อง 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.8 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผล   
การทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ           
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 
1.8.1 ระดับปริญญาตร ีตั้งแตร่ะดับ B1 ขึ้นไป 
 
 
1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ระดับ B2 
ขึ้นไป 
 

  
 
 

 
 
 

ร้อยละ 
85 

(3.42) 
ร้อยละ 

85 
(92.72) 

 
 
 

ร้อยละ 
85 

(5.36) 
ร้อยละ 

85 
(44.00) 

 
 

 
ร้อยละ 

85 
 

ร้อยละ 
85 
 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

งานศูนย์ภาษา รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.9 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ Startup    
ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย  

  10 
ราย 
(17) 

 

20 
ราย 
(17) 

 

30 
ราย 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว 
• งานบ่มเพาะธุรกิจ
และผู้ประกอบการใหม่ 

งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่           

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  
 

ร้อยละ 
80 

(67.21) 

ร้อยละ    
80 

(66.28) 

ร้อยละ    
80 

(71.92) 

ร้อยละ    
80 

(80.90) 

ร้อยละ    
80 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.11 อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือ
ประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่    
ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ (350 กม.) 

    ร้อยละ 
60 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

มากกว่า
4.51 

(4.30) 

มากกว่า
4.51 

(4.45) 

มากกว่า
4.51 

(4.82) 

มากกว่า
4.51 

(4.66) 
 

มากกว่า
4.51 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรว.สระแก้ว 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครู
ได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา 

  ร้อยละ 
80 

(61.88) 

ร้อยละ 
85 

(65.30) 

ร้อยละ 
85 

คณะ/
มรว. 

คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.14 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ ที่ได้รับ      
การบรรจุเข้าทำงานในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบดูแล (350 กม.) 

  ร้อยละ 
50 

(61.88) 

ร้อยละ 
60 

(29.27) 

ร้อยละ 
60 

คณะ/
มรว. 

คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.15 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

  ≥ร้อยละ 
50 

(32.20) 

≥ร้อยละ 
 60 

(23.63) 

≥ร้อยละ  
60 

ร.ร.
สาธิต/
มรว. 

ร.ร. สาธิต มรว.            ร.ร.สาธิต มรว. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ           
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์
การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ 

  ร้อยละ 
50 

(29.94) 

ร้อยละ 
60 

(20.06) 

ร้อยละ 
70 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาทั่วไป  
• สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.2 จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิด
จากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

  9 
โครงการ 

(16) 

10  
โครงการ 

(18) 

10 
โครงการ 

คณะ/
มรว. 

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

  326  
ผลงาน 
(419) 

350 
 ผลงาน 
(289) 

450 
 ผลงาน 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2560 2561 2562 2563 2564 

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

  67 
บทความ 

(32) 

70  
บทความ 

(43) 

70  
บทความ 

 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรว.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม 
      2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์  
ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
       

   
 

20 
 ผลงาน 

(13) 
 
 
 

 
 

30  
ผลงาน 

(8) 
 
 
 

 
 

30 
 ผลงาน 

 
 
 

คณะ/
มรว. 

•คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
•คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
•คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร 
•คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
•มรว.สระแก้ว 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการ
วิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ 
ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงาน
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
 

  11  
ผลงาน 
(19) 

15  
ผลงาน 
(20) 

20 
 ผลงาน 

คณะ/
มรว. 

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

สำนักส่งเสริม        
การเรียนรู้และ  
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.6 จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 

  11  
รางวัล 
(18) 

15    
รางวัล 

(5) 

20    
รางวัล 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว  
•งานวิชาศึกษาทั่วไป  

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.7 จำนวนผลการวิจัยของอาจารย์       
ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู                    
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู 

  5 
ผลงาน 

(3) 

10 
ผลงาน 
(33) 

140 
ผลงาน 

คณะครุ/
ร.ร.สาธิต 

•คณะครุศาสตร์ 
• ร.ร. สาธิต มรว. 

คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

ป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 ระดับความสำเร็จของการ            
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
มาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 
 5 
(4) 

ระดับ 
 5 
(4) 

ระดับ  
5 
(5) 

ระดับ  
5 
(5) 
 

ระดับ  
5 
 

มรว. สำนักส่งเสริม      
การเรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
 

สำนักส่งเสริม     
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.2 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพ  
ในการจัดการตนเอง  
 

2  
ชุมชน 

(-) 

2  
ชุมชน 

(-) 

3  
ชุมชน 
(2) 

3  
ชุมชน 
(4) 

3 
 ชุมชน 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย 
•  มรว.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
•สำนักส่งเสริม        
การเรียนรู้และ  
บริการวิชาการ 
 

สำนักส่งเสริม    
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
ต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย     
โดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
โจทย์การพัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคมคุณภาพรองรับโอกาสและ 
ความท้าทายในอนาคต 
 

  มากกว่า 
4.51 
(4.83) 

มากกว่า 
4.51 
(4.83) 

มากกว่า 
4.51 

มรว. สำนักส่งเสริม      
การเรียนรู้และ  
บริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริม      
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.4. จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาและ
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับ 
ผลการเรียนรู้และจิตพิสัยเกณฑ์การพัฒนา
โรงเรียนเครือข่าย 
3.4.1 จำนวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชน      
นักปฏิบัติ 
 
3.4.2 จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา 
 

   
 
 
 

40 
โรงเรียน 
(137) 
1,000  
คน 

(1,499) 

 
 
 
 

40 
โรงเรียน 

(24) 
1,000  
คน 

(617) 

 
 
 
 

40 
โรงเรียน 

 
1,000  
คน 

คณะครุ/
ร.ร.
สาธิต/ 
มรว. 

• คณะครุศาสตร ์
• มรว.สระแก้ว 
 
 
 

คณะครุศาสตร ์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
 รองอธิการบดี 

 

3.5 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น 
ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยมี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป  
 

  ร้อยละ 
30 

(35.23) 
 

ร้อยละ 
40 
(-) 

ร้อยละ 
40 

คณะครุ/
ร.ร.
สาธิต/ 
มรว. 

• คณะครุศาสตร ์
•ร.ร.สาธิต มรว.            

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ      
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

3.6 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการ      
นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ   
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 

 5 
โรงเรียน 

(-) 

10 
โรงเรียน 

(21) 

15 
โรงเรียน 

(64) 

20 
โรงเรียน 

ร.ร.
สาธิต/ 
มรว. 

ร.ร. สาธิต มรว.            ร.ร.สาธิต มรว. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ท่ี 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

 15     
ผลงาน 

(6) 

11 
ผลงาน 
(13) 

15 
ผลงาน 

(7) 

15 
ผลงาน 

คณะ/
มรว. 

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

กองพัฒนานักศึกษา 
 

อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.2 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 10 
ล้านบาท 
(1.0725) 

10 
ล้านบาท 
(1.8474) 

10 
ล้านบาท 
(1.4729) 

10 
ล้านบาท 

มรว. • งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได ้
• งานศิลปวัฒนธรรม 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มี  
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
40 

(27.57) 

ร้อยละ  
50  

(30.73) 

ร้อยละ 
30 

(31.49) 

ร้อยละ 
35 

(32.31) 

ร้อยละ 
40 

คณะ/
มรว. 

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

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา     
จากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
รับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

    ร้อยละ 
10 

(9.92) 

ร้อยละ 
15 

(8.78) 

ร้อยละ 
15 

คณะ/
มรว. 

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

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
40 

(22.94) 

ร้อยละ 
50 

(24.46) 

ร้อยละ 
50 

(53.36) 

ร้อยละ 
60 

(42.81) 

ร้อยละ 
70 

คณะ/
มรว. 

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

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.4 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ. หรือ
สถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

  8  
คน 
(17) 

10 
 คน 
(51) 

 

12 
 คน 

คณะ/
มรว. 

งานบริหารงานบุคคล 
 

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน       
ที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์การประเมิน 
 

  ร้อยละ 
 3 
(-) 

ร้อยละ  
3 

(16.17) 

ร้อยละ  
3 

คณะ/
มรว. 

ทุกหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

  มากกว่า
4.51 
(3.79) 

มากกว่า 
4.51 
(4.76) 

มากกว่า
4.51 

คณะ/
มรว. 

งานบริหารงาน
บุคคล  

งานบริหารงานบุคคล ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมิน          
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี
มาก 

  ร้อยละ 
5 

(1.39) 

ร้อยละ 
5 

(2.44) 

ร้อยละ 
5 

คณะ/
มรว. 

คณะ/วิทยาลัย งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

5.8 ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

   200 
คะแนน 
(202) 

200 
คะแนน 

มรว. คณะกรรมการ 
EdPEx 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน 
TQR (Thai Qualification Register)   

  ร้อยละ 
10 
(-) 

ร้อยละ 
20 
(-) 

ร้อยละ 
10 

คณะ/
มรว. 

คณะ/วิทยาลัย งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

 ร้อยละ  
2 

(6.74) 

ร้อยละ  
2 

(3.91) 

ร้อยละ  
2 

(0.18) 

ร้อยละ 
 2 

มรว. หน่วยงานทั้งหมด งานบริหารงานบุคคล ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย 
Webometrics Ranking เม่ือเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 
 

 น้อยกว่า 
อันดับ 

15 
(28) 

น้อยกว่า 
อันดับ 

15 
(30) 

น้อยกว่า 
อันดับ 

15 
(36) 

น้อยกว่า 
อันดับ 

15 

มรว. สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหว้า 
รองอธิการบดี 

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
สีเขียว (ระดับเอเชีย) 

อันดับที่ 
200 
(206) 

น้อยกว่า 
อันดับที่ 

200 
(192) 

น้อยกว่า 
อันดับที่ 

200 
(237) 

น้อยกว่า 
อันดับที่ 

195 
(191) 

น้อยกว่า 
อันดับที่ 

185 

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

งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

หน่วยงานรายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร  

มากกว่า
4.51 
(4.50) 

มากกว่า
4.51 
(4.32) 

มากกว่า
4.51 
(4.32) 

มากกว่า
4.51 
(3.59) 

มากกว่า
4.51 

คณะ/
มรว. 

ทุกหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ                
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัย       
ในทุกมิติ  

 มากกว่า 
4.00 
(4.03) 

มากกว่า 
4.00 
(3.09) 

มากกว่า
4.00 
(4.46) 

มากว่า 
4.00 

คณะ/
มรว. 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
การศึกษา 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
การศึกษา 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.15 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่         
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 

  ร้อยละ 
2 

(1.71) 

ร้อยละ 
4 

(2.46) 

ร้อยละ 
4 

มรว. • คณะ/วิทยาลัย  
•  มรว.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่     
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ร้อยละ 
20 

(3.32) 

ร้อยละ 
25 

(2.83) 

ร้อยละ 
30 

คณะ/
มรว. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรว.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ      
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

5.17 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดข้อง
มหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กำหนด 

  ร้อยละ 
2 

(-5.12) 

ร้อยละ 
2 

(0.98) 

ร้อยละ 
2 

มรว. กองกลาง  กองกลาง  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.18 อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน 
(Operation Profit Margin)  

  20 
(22) 

30 
(1.97) 

30 มรว. กองกลาง  กองกลาง  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.19 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 
ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ 

 มากกว่า 
20 

(4.85) 

มากกว่า 
20 

(25.00) 

มากกว่า 
20 

(1.97) 
 

มากกว่า 
20 

มรว. งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได ้

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 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ (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 สร้างผลงานวิจัยที ่เป็นองค์ความรู ้ใหม่ นวัตกรรม ที ่ตอบโจทย์ระดับชาติและท้องถ่ิน      

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่งค่ัง และยั่งยืนของท้องถ่ินประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

กลยุทธ์  
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อรว่มกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
3.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน      

ในท้องถ่ิน  
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
กลยุทธ์  

4.1  บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู        
สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในระดับท้องถ่ิน
และระดับนานาชาติ 

4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์  
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
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5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน 
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
5.6 จ ัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส ิ ่งอำนวย         

ความสะดวก และบริการข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับต่อการเป็น Semi residential University  
5.7 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 
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แผนงาน โครงการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2560 - 2564  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรยีนรู้เชงิผลิตภาพ (Productive Learning) 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ

KPI กิจกรรม ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 พัฒนา 
ปรับปรุง 
หลักสูตร
กระบวนการ   
จัดการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง
หลักสูตร
จัดการเรียนรู้   
เชิงผลิตภาพ
(Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อยละ
ของหลักสูตรที่
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

ร้อยละ  
80 

(86.21) 

ร้อยละ 
100 

(97.62) 

ร้อยละ  
100 
(100) 

ร้อยละ 
100 
(100) 

ร้อยละ 
100 

คณะ/
มรว. 

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive learning) ท้ัง
หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และหลักสูตรนานาชาติ 
• พัฒนาหลักสูตรและชุดการเรียนรู้
แบบสหวิชาการร่วมกันระหว่างคณะ
หรือมีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหน่วยงานภายนอก 
• พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้     
แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) 
• พัฒนาหลักสูตร
Reskill/Upskill/Life long 
learning ให้กับทุกช่วงวัย 

• คณะ/วิทยาลัย  
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน  
• สำนักส่งเสริม  
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

 1.1.2 โครงการ
บริหารจัดการ 
งบประมาณ
ดำเนินงาน
วิชาการ 
 

1.1.2.1. ร้อยละ
ของการเบิกใช้
งบประมาณ       
ดำเนินงาน
วิชาการ 

ร้อยละ 
100 

(70.86) 

ร้อยละ 
100 

(58.65) 

ร้อยละ 
100 

(86.49) 

ร้อยละ 
100 

(99.57) 

ร้อยละ 
100 

มรว. • จ่ายค่าตอบแทนการสอนในเวลา   
และนอกเวลา  
• จ่ายค่านิเทศ 
• จ่ายค่าตอบแทนการควบคุม
และสอบวิทยานิพนธ์  
• จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หลักสูตร 
• มอบทุนการศึกษา 

• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริม 
วิชาการและ        
งานทะเบียน 
• กองพัฒนานักศึกษา 
 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ

KPI กิจกรรม ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะ   
ของนักศึกษา     
ให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)              

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริม การ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละ
ของรายวิชาที่
เปิดสอนใน       
ปีการศึกษา     
ที่มีผลงาน       
เชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนใน           
ปีการศึกษา 

ร้อยละ 
 85 

(93.90) 

ร้อยละ  
90 

(94.97) 

ร้อยละ  
95 

(84.56) 

ร้อยละ  
95 

(45.09) 

ร้อยละ  
100 

คณะ/
ม. 

• เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา 
• จัดการเรียน การสอน เช่น 

Authentic learning,       Self-
directed learning, 
Cooperative learning, 
Crystallization learning, 
Project learning เป็นต้น 
• จัดการแสดงผลงานการจัดการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพของหลักสูตร 
• จัดประกวดผลงานโครงการ        

การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อ
ค้นหา Best Practice  
• จัดหาวัสดุ และพัฒนา

ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 
• ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา 
• สนับสนุนการเผยแพร่ท่ีเกิดจาก

การเรียนรู้ชิงผลิตภาพ
(Productive learning)  
ระดับชาติ หรือนานาชาติ  
• สนับสนุนการสร้างผลงาน          

เชิงประจักษ์ของนักศึกษาเพื่อให้
ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 
• พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• งานศูนย์ภาษา 
• งานศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ

KPI กิจกรรม ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียนรู้          
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)              

1.2.2 โครงการ
พัฒนาทักษะ
ของนักศึกษา    
ท่ีจำเป็นต่อ   
การดำเนินชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21  

1.2.2.1 ร้อยละ 
ของนักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนา
ทักษะท่ีจำเป็นต่อ
การดำเนินชีวิต  
ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ  
80 
(-) 

ร้อยละ 
 80 
(-) 

ร้อยละ  
80 

(96.89) 

ร้อยละ  
80 

(63.30) 
 

ร้อยละ  
80 

คณะ/
มรว. 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีทักษะท่ี
จำเป็น ประกอบด้วยทักษะท่ีสำคัญ 
3 ประการ  
1.ทักษะชีวิตและการทำงาน     
(Life and Career Skills)    
2.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (Information, Media 
and Technology Skills)  
3.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• กองพัฒนานักศึกษา 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่าน    
การทำงาน
ร่วมกับชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาท่ี       
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการ
เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการ
ทำงานร่วมกับ
ชุมชนต่อจำนวน
นักศึกษาท้ังหมด 

 ร้อยละ 
20 
(-) 

ร้อยละ 
30 

(36.76) 

ร้อยละ 
40 

(23.89) 

ร้อยละ 
50 

คณะ • จัดกิจกรรมในรายวิชาให้กับ
นักศึกษาโดยนำเอาความรู้งาน
สร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรมไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  
• จัดกิจกรรมนำเสนอผลการเรียนรู้
จากการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• กองพัฒนานักศึกษา 
• สำนักส่งเสริม        

การเรียนรู้และ    
บริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ     
งานทะเบียน 

1.2.3.2 จำนวน
นักศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาตาม
กระบวนการ       
วิศกรสังคม 

    200 
คน 

มรว. • คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• กองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ

KPI กิจกรรม ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 พฒันา
สมรรถนะของ
นักศึกษาใหเ้กิด
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)              

1.2.4.โครงการ  
บ่มเพาะบัณฑิต          
มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ 
(Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละ
ของหลักสูตรมีการ
พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ     
รุ่นใหม ่

  ร้อยละ 
 50 

(6.84) 

ร้อยละ 
60 

(40.0) 

ร้อยละ 
70 

คณะ • พัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือ  
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
• จัดกิจกรรมการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จัดการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานท่ี
ทำงานหรือในสถานศึกษาแก่
ผู้เรียน 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ         
งานทะเบียน 
• สำนักส่งเสริม     
การเรียนรู้และ  
บริการวิชาการ 
• งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม ่

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ   
การเรียนรู้
ภาษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละ
ของนักศึกษา    
ทุกช้ันปีที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ด้าน
ภาษาอังกฤษ 

  ร้อยละ 
80 

(71.80) 

ร้อยละ 
80 

(70.59) 

ร้อยละ 
80 

คณะ • พัฒนาทักษะการใช้ภาษาสากล  
• จัดการทดสอบความสามารถ 
CEFR 
• จัดการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาจีน HSK 

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

งานศูนย์ภาษา 
 

1.3.1.2 ร้อยละ
ของนักศึกษาเข้า
รับการอบรม
ภาษาจีนและ   
ผ่าน HSK  
ระดับ 4 

    ร้อยละ 
100 

คณะคร/ุ
มรว. 

• พัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน 
• การทดสอบมาตรฐานภาษาจีน 
HSK  

คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ

KPI กิจกรรม ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.4 สร้าง
เครือข่าย     
ในรูปแบบ 
ประชารัฐเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบ
ประชารัฐกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือภายใน  
ประเทศที่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

14 
เครือข่าย 

(20) 

14 
เครือข่าย 

(11) 

11 
เครือข่าย 

(28) 

14 
เครือข่าย 

(82) 

30
เครือข่าย 

คณะ/
มรว. 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตร และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาภายในประเทศ 

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

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

1.4.2 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จำนวน
เครือข่าย    
ความร่วมมือ   
กับสถานศึกษา 
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชนใน
ต่างประเทศ      
และมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

5  
เครือข่าย 

(7) 

5  
เครือข่าย 

(5) 

5  
เครือข่าย 

(2) 

5  
เครือข่าย 

(1) 

5  
เครือข่าย 

คณะ/
มรว. 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในต่างประเทศ 

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

งานวิเทศสัมพันธ์ 
 

1.5 พัฒนา
ต้นแบบ       
การผลิตครู   
โดยยึดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.5.1 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐาน   
วิชาชีพคร ู

1.5.1.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาครู
ทุกชั้นปีที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะ
มาตรฐาน   
วิชาชีพครู 

  ร้อยละ 
80 

(35.58) 

ร้อยละ 
85 

(81.36) 

ร้อยละ 
90 

คณะคร/ุ
มรว. 

● เตรียมความพร้อมนักศึกษาครู 
● เพิ่มสมรรถนะด้านมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
● พัฒนาเทคนิคการสอน 

คณะครุศาสตร์ 
 

คณะครุศาสตร์ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ

KPI กิจกรรม ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.6 พัฒนา      
การจัดการ
เรียนการสอน
ของโรงเรียน
สาธิตเพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 
 

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการ
เรียนการสอน
ของโรงเรียน
สาธิตเพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ร้อยละ
ของนักเรียน
โรงเรียนสาธิต
ทุกระดับชั้นที่
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 

  ร้อยละ 
80 
(-) 

รอ้ยละ 
90 

(100) 

ร้อยละ 
100 

ร.ร.
สาธิต 

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

ร.ร.สาธิต มรว. ร.ร.สาธิต มรว. 

1.6.1.2 ค่าเฉลี่ย
ของผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มากกว่า
4.51 
(-) 

มากกว่า
4.51 
(-) 

มากกว่า
4.51 
(-) 

มากกว่า
4.51 
(4.72) 

มากกว่า
4.51 

ร.ร.
สาธิต/
มรว. 

1.6.1.3 ค่าเฉลีย่
ของผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับการศึกษา
ปฐมวัย 

  มากกว่า
4.51 
(-) 

มากกว่า
4.51 
(4.87) 

มากกว่า
4.51 

ร.ร.
สาธิต/
มรว. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
2.1 สร้าง
เครือข่าย  
จัดหาสนับสนุน
งบประมาณ      
ทุนวิจัย  

2.1.1 โครงการ  
จัดหาทุน
สนับสนุน      
การสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จำนวน
เงินสนับสนุน    
การวิจัยต่อปี 

35      
ล้านบาท 
(47.93) 

35      
ล้านบาท 
(19.94) 

35 
ล้านบาท 
(15.44) 

40     
ล้านบาท 
(11.58) 

50      
ล้านบาท 

คณะ/
มรว. 

• จัดหางบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก 

• จัดหาทุนวิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

• สร้างเครือข่ายการร่วมทุน     
การวิจัยกับสถานประกอบการ
บริเวณรอบมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยภายในประเทศ 
และมหาวิทยาลัยภายนอก
ประเทศ กลุ่ม มรภ.ทปอ. 

• คณะ/วิทยาลัย  
• งานศูนย์ภาษา 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• มรว.สระแก้ว 
• สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.1.1.2 จำนวน
เครือข่าย       
ความร่วมมือ     
การร่วมทุนผลิต
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

    10 
เครือข่าย 

คณะ/
มรว. 

2.1.1.3 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 

    ร้อยละ  
70 

คณะ/
มรว. 

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรมทีต่อบ
โจทย์ระดับชาต ิ
และท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ  
ลดความเหลื่อมล้ำ 
สร้างความมั่งคั่ง 
และยัง่ยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาต ิ

2.2.1 โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย   
และงาน
สร้างสรรค์      
เพื่อเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็ง
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น   
 
 
 

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่น
หรือสร้างสรรคห์รือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

  ร้อยละ 
80 

(35.06) 

ร้อยละ 
80 

(20.78) 

ร้อยละ 
80 

คณะ/
มรว. 

•  เผยแพร่ผลงานวิจัยและ     
งานสร้างสรรค์ 

• อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัยผลิต
นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
จากการปฏิบัติการวิจัย และ  
การทำวิจัยร่วมระหว่าง
เครือข่าย 
 

• คณะ/วิทยาลัย  
• มรว.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป  
• สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
• พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ
ส่งเสริม สนับสนุนการไป
นำเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

• พัฒนาบุคลากรทำวิจัยที่เป็น
ประโยชน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ในการทำงาน 

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัย      
ท่ีเป็นองค์
ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรม        
ท่ีตอบโจทย์
ระดับชาติ    
และท้องถ่ิน  
เพื่อสนับสนุน
การพัฒนา
ประชารัฐ       
ลดความเหลื่อม
ล้ำ สร้างความ
มั่งคั่ง และ
ย่ังยืนของ
ท้องถ่ิน
ประเทศชาติ 
 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย     
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจด
ทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.2.2.1 ระดับ
ความสำเร็จ        
ของการส่งเสริม
ผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  ระดับ 
5 
(-) 

ระดับ  
5 
(4) 

ระดับ  
5 

คณะ/
มรว. 

ผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกต์   
และพัฒนานวัตกรรมจนมี      
การจดทะเบียนจากหน่วยงาน   
ท่ีเกี่ยวข้อง 

• คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
• คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
• คณะเทคโนโลยี  

การเกษตร 
• คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
• มรว.สระแก้ว 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.2.3. โครงการ
จัดประชุม
วิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.3.1 จำนวนคร้ัง
การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

2  
คร้ัง 
(1) 

3  
คร้ัง 
(6) 

2  
คร้ัง 
(9) 

2 
 คร้ัง 
(9) 

2 
 คร้ัง 

คณะ/
มรว. 

• จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

• จัดประชุมวชิาการหรือเพิม่พื้นท่ี
สาธารณะทางสงัคมนำเสนอ
ผลงานนวัตกรรมทางสังคม 

• เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สถาบันวิจัยและพัฒนา 
• สำนักส่งเสริมการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
2.3. พัฒนา  
การผลิตผล
งานวิจัยของ
อาจารย์ด้าน
การผลิตหรือ
พัฒนาครู 
 

2.3.1โครงการ
พัฒนาการ      
ผลิตผลงานวิจัย 
ของอาจารย์     
ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครู 

2.3.1.1 ร้อยละ   
ของอาจารย์และครู
โรงเรียนสาธิต  และ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การส่งเสริม เพื่อ
ผลิตผลงานวิจัย 
ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูให้ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
นำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
ผลิตหรือพัฒนาครู 

  ร้อยละ 
80 

(4.29) 

ร้อยละ 
80 

(22.62) 
 

ร้อยละ 
80 

คณะ
ครุ/ร.ร.
สาธิต 

ผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิต
หรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับ    
การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตหรือพัฒนาครู 

• คณะครุศาสตร์ 
• ร.ร.สาธิต มรว.          

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสมัพันธ์ และถา่ยทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI กิจกรรม ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ      
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

3.1.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ 
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดำรงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน  

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

  30 
หมู่บ้าน 

(52) 
 

30 
หมู่บ้าน 
(156) 

 

30 
หมู่บ้าน 

 
 

มรว. • สร้างเครือข่ายร่วมกับ
ท้องถิ่น 
• สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน 
• จัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
• รายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
• คัดเลือกหมู่บ้านที่สำคัญเพื่อ
ทำกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ 
• จัดกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์
ถอดบทเรียนและนำเสนอ   
ผลงานต่อประชาคม 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• สำนักส่งเสริม       
การเรียนรู้และ    
บริการวิชาการ 
 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

3.1.1.2 ระดับ
ความสำเร็จของ     
การสร้างเครือข่าย
ชุมชนนกัปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถ่ินท่ีเป็นพื้นท่ี
เป้าหมายร่วมท่ีบูรณา
การภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ    
5 
(5) 

ระดับ    
5 
(5) 

ระดับ    
5 
(4) 

ระดับ    
5 
(2) 

ระดับ    
5 

คณะ/
มรว. 

• สร้างประมวลองค์ความรู้ 
• สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและ   
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน  
• จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถ่ิน 
• การบรรยายสาธารณะ     
(Public Lecture) 
• จัดหารายได้จากการฝึกอบรม
การให้บริการทางวิชาการและ            
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (จากสถาน
ประกอบการ โรงเรียน องค์กร 
ปกครองท้องถ่ินและภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม) 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรว.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม        
การเรียนรู้และ    
บริการวิชาการ 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI กิจกรรม ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

3.1สร้างเครือข่าย
ชุมชนนกัปฏิบัติ      
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกนั
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถ่ิน 
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถ่ิน
สามารถดำรงอยู่    
ได้อย่างย่ังยืน 

3.1.2 โครงการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษา          
มีการลงพื้นที่
ดำเนินงาน         
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละ   
ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
มีการลงพื้นที่
ดำเนินงาน        
พันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ 
85 
(-) 

ร้อยละ 
90 
(-) 

ร้อยละ 
95 

(93.84) 

ร้อยละ 
100 
(100) 

ร้อยละ 
100 

คณะ/
มรว. 

นักศึกษาดำเนินกิจกรรม
ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

งานวิชาศึกษาทั่วไป งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

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
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาหรือเรียนรู้
ตามแนวพระราชดำริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ร้อยละ 
80 

(82.63) 

ร้อยละ 
80 

(80.44) 

ร้อยละ 
80 

มรว. • จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชดำริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับนักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชนในท้องถิ่น 
• จัดกิจกรรม นิทรรศการ
โครงการวันสำคัญกิจกรรม    
เฉลิมพระเกียรติ 

สำนักส่งเสริม        
การเรียนรู้และ  
บริการวิชาการ 
 
 

สำนักส่งเสริม    
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  มากกว่า
4.51 
(4.63) 

มากกว่า
4.51 
(4.69) 

มากกว่า
4.51 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI กิจกรรม ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

3.2 ยกระดับ
ผลงานกิจกรรม
การดำเนินงาน
โครงการตามแนว
พระราชดำริหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ  

3.2.2 โครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

3.2.2.1 ร้อยละ   
ของการดำเนินงาน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตาม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
80 

(100) 

ร้อยละ 
80 

(100) 

ร้อยละ 
80 

(100) 

ร้อยละ 
80 

มรว. • สำรวจเก็บรวบรวมและปลูก
รักษาทรัพยากร 
• อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร โดยนำพืชสมุนไพร   
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
• จัดทำหนังสือสื่อฐานข้อมูลและ
เว็บไชต์เผยแพร่ความรู้ 
• จัดนิทรรศการโครงการ    
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
• ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
อพ.สธ.  

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 
การพัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและ   
การวิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

  ระดับ 
3 
(-) 

ระดับ 
4 
(2) 

ระดับ 
5 

ร.ร.
สาธิต/
มรว. 

• พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัย
โดยเช่ือมโยงกับโรงเรียนเครือข่าย
และโรงเรียนในท้องถิ่น 
• พัฒนาครูโรงเรียนสาธติให้เป็นครู
มืออาชีพพร้อมเป็นส่วนหนึ่งใน   
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้าน
การสอน ด้านหลักสูตรและด้าน   
การวิจัย  
• พัฒนานวัตกรรมทั้งทางด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอน ระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนเครือข่ายและ
โรงเรียนในท้องถิ่น 
• เผยแพร่ จัดอบรมนวัตกรรม
ต้นแบบการประเมินผลและ ติดตาม
ช่วยเหลือ 

ร.ร. สาธิต มรว            ร.ร.สาธิต มรว. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI กิจกรรม รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 บริหาร
จัดการงาน
ส่งเสริมศาสนา 
ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ทั้งการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการงาน
ส่งเสริมศาสนา   
ทำนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ผลการ
ดำเนินงานตาม
ระบบกลไกล
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

   5 
ข้อ 
(5) 
 

ระดับ 
5 
 

คณะ/
มรว. 

• จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
• ประกวดผลงาน    
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ 
• สร้างผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิหรือนานาชาติ 
• จัดกิจกรรมการ 
ผลิตผลงานเก่ียวกับ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
• ประชาสัมพันธ์การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ 
• จัดทำฐานข้อมูลทาง
ภูมิปัญญา จ.ปทุมธานี
และ จ. สระแก้ว 
 
 
 

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

 

กองพัฒนา
นักศึกษา  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI กิจกรรม รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.2.สร้าง
เครือข่ายหรือ
แลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม   
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในระดับ
ท้องถิ่นและ        
ระดับนานาชาติ 

4.2.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายหรือจัด
กิจกรรมดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

4.2.1.1 จำนวน
เครือข่ายพันธมิตรที่
มีความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ดำเนินกิจกรรม
ร่วมกันทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

 1 
เครือข่าย 

(4) 

1 
เครือข่าย 

(2) 

1 
เครือข่าย 

(9) 

6 
เครือข่าย 

มรว. • สร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
• จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 

กองพัฒนานักศึกษา   กองพัฒนา
นักศึกษา  

4.3 พัฒนา  
ระบบกลไกการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม   
ที่นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

4.3.1. โครงการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ    
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

  ระดับ 
3 
(3) 

ระดับ 
4 
(4) 

ระดับ 
5 

มรว. จัดหารายได้จาก
ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้
ประเพณี กิจกรรม
สร้างสรรค์ 

• งานบริหารทรัพย์สิน
และจัดการรายได ้
• กองพัฒนานักศึกษา  

กองพัฒนา
นักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ให้มีสมรรถนะที่
เป็นเลิศพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนา
สมรรถนะ         
ที่เป็นเลิศ      
พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
และพัฒนา
สมรรถนะให้
อาจารย์และ
บุคลากรให้เกิด 
การรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบ     
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล   
สู่ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ        
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ    
5 
(5) 

ระดับ    
5 
(5) 

ระดับ     
5 
(5) 

ระดับ     
5 
(5) 
 

ระดับ     
5 
 

คณะ/
มรว. 

• จัดทำแผนอัตรากำลังและ
แผนพัฒนาบุคลากร  
• ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผน 
• บริหารเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง  
• บริหารกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
• สร้างสรรค์และพัฒนา
บุคลากร   
• สนับสนุนให้บุคลากรทำ
ผลงานเสนอเข้าสู่ตำแหน่ง    
ทางวิชาการ 
• พัฒนาระบบประเมินผล  
การปฏิบัติงานของบุคลากร  
• ประเมินผลความพึงพอใจที่มี
ต่อสถาบัน 
• จ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา     
เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าที่
สำนักงาน  
• จัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
Professional License 
 

ทุกหน่วยงาน • งานบริหารงาน
บุคคล  

• งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

• พัฒนาอาจารย์ บุคลากรให้
เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
• จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและการ
ออกแบบการเรียนรู้สำหรับ
อาจารย์มืออาชีพและอบรมการ
ใช้งาน 
• พัฒนาสมรรถนะอาจารย์  
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ 
มืออาชีพ 
• จัดกิจกรรมสร้าง
ประสบการณ์ตรงของอาจารย์
ด้วยการแลกเปลี่ยนอาจารย์
และการร่วมปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงาน โรงเรียน สถาน
ประกอบการ  

5.2 เสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาลเพื่อ  
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม 

5.2.1 โครงการ
พัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

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

  ระดับ 
4 
(5) 

ระดับ 
5 
(5) 
 

ระดับ 
 5 

มรว. พัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

งานบริหาร
บุคคล   
 

งานบริหาร
บุคคล  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.2.2 โครงการ
พัฒนาและแก้ไข
กฎหมาย    

5.2.2.1 ร้อยละ
ของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ได้รับการพัฒนา 
แก้ไขกฎตามแผน 

ร้อยละ 
80 
(80) 

ร้อยละ 
80 

(100) 

ร้อยละ 
80 

(100) 

ร้อยละ 
80 
(80) 

ร้อยละ 
80 

มรว. ปรับปรุง จัดทำแผนพัฒนา 
แก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

งานนิติการ  
 

งานนิติการ  
 

5.2.3 โครงการ
พัฒนาองค์กร  
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน      
อุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความสำเร็จของ        
การพัฒนาองค์กร           
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

ระดับ 
 3 
(-) 

ระดับ 
 4 
(4) 

ระดับ  
5 
(-) 

ระดับ 
 5 
(5) 

ระดับ  
5 

คณะ/
มรว. 

• การจัดการความรู้ 
• การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้องค์
ความรู้จากการปฏิบัติการวิจัย
ระหว่างอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป       
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

ทุกหน่วยงาน งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ  
 

5.3 พฒันา    
มาตรฐานการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการ  
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
สู่ความเปน็เลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ   
การดำเนนิงาน     
ตามแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

  ระดับ 
5 
(5) 
 

ระดับ 
5 
(5) 

ระดับ 
5 

คณะ/
มรว. 

บริหารจัดการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (IQA) 
 

ทุกหน่วยงาน งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ 

5.3.1.2. ระดับ
ความสำเร็จ        
การจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือ      
การดำเนินท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 
 

ระดับ  
3 
(-) 

ระดับ 
 4 
(-) 

ระดับ  
5 
(5) 

ระดับ  
5 
(5) 

ระดับ  
5 

มรว. การจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดำเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
 

งานมาตรฐาน
และการจัดการ
คุณภาพ 

งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผล      
การบริหาร
สำนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล    
การบริหาร
งบประมาณ 

5.4.1.1 ร้อยละ     
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ         
ตามแผนท่ีกำหนด 

ร้อยละ 
90 

(86.53) 

ร้อยละ 
90 

(97.07) 

ร้อยละ 
90 

(84.21) 

ร้อยละ 
90 

(87.67) 

ร้อยละ 
90 

คณะ/
มรว. 

• กำกับติดตามการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยการประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
• บริหารสำนักงาน (วัสดุ
สำนักงาน วัสดุการศึกษา และ
ครุภัณฑ์ เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ) 
• ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
• จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา 
• บริหารความเสี่ยง  
• ตรวจสอบภายใน 

ทุกหน่วยงาน กองนโยบาย 
และแผน 
 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผล      
การบริหาร
สำนักงาน 

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กรและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของ       
การดำเนินการ
สื่อสารองค์การ
และการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

 

ระดับ 
 3 
(4) 

ระดับ  
4 
(4) 

ระดับ  
5 
(4) 

ระดับ 
 5 
(0) 

ระดับ 
 5 

คณะ/
มรว. 

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

งานสื่อสาร
องค์กร 
 

งานสื่อสาร
องค์กร 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

 5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละ
ชองการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัด
ประชุม 

ร้อยละ 
100 

(85.49) 

ร้อยละ  
100 

(76.91) 

ร้อยละ 
100 

(88.83) 

ร้อยละ 
100 

(70.80) 

ร้อยละ 
100 

 

คณะ/
มรว. 

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

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว 
 
 

5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ      
การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว  

  ระดับ 
 4 
(4) 

ระดับ 
 5 
(5) 

ระดับ  
5 

คณะ/
มรว. 

• พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ     
รอบอาคาร  
• จัดการด้านพลังงาน 
• จัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย  
• จัดการน้ำ  
• จัดการความปลอดภัย  
• ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 
• ปรับปรุงระบบการขนส่ง 
• จัดทำพ้ืนท่ีสำหรับนักศึกษาใน
การทำกิจกรรมร่วมกัน            
(Co-Working Space) 

ทุกหน่วยงาน งานภูมิทัศน ์
และสิ่งแวดลอ้ม 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน         
การเรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ        
สิ่งอำนวยความ
สะดวกและ   
บริการข้ันพื้นฐาน
เพื่อรองรับต่อการ
เป็น Semi 
residential 
University  

5.6.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย        
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการ  
ข้ันพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า
3.51 

(4.09) 

มากกว่า
3.51 

(3.51) 

มากกว่า
4.51 

(4.07) 

มากกว่า
4.51 

(4.08) 

มากกว่า
4.51 

คณะ/
มรว. 

• จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
• พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ 
• ขยายปรับปรุงพื้นท่ีการเรียนรู้
และห้องเรียนเป็นศูนย์กลาง 
• พัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์การ
เรียนรู้และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ยึดผู้เรียน  
เป็นศูนย์กลาง 
• พัฒนาระบบงาน/พื้นท่ีช่องทาง
เชื่อมประสานการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ทุกหน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่าย      
ให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

มากกว่า
3.51 

(3.86) 

มากกว่า
3.51 

(3.84) 

มากกว่า 
4.51 

(3.06) 

มากกว่า
4.51 

(3.82) 

มากกว่า
4.51 

คณะ/
มรว. 

• จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน
ให้มีเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัย
รองรับการให้บริการ 
• บริหารจัดการข้อมูลเพ่ือนำไปสู่
การบูรณาการข้อมูลอย่างครบวงจรเกิด
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสดุ 
• จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพเกิดความเชื่อมโยงของ
ระบบในองค์รวม พร้อมทั้งสอดรับกับ
วิถีชีวิตยคุดิจิทัล (Digital 
Transforming) 
• สร้างธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุกหน่วยงาน งานสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดับ 

KPI กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.7 บริหาร
จัดการรายได้  
จากสินทรัพย์  

5.7.1 โครงการ
บริหารจัดการ
รายได้จาก
สินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนการบริหาร
จัดการรายได้ของ
สินทรัพย์ 

  ระดับ 

 4 

(4) 

ระดับ  
4 
(5) 

ระดับ  

5 

คณะ/
มรว. 

• จัดหารายได้จากสินทรัพย์ 
• พัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย 

งานบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได้ 
 

งานบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได้ 
 

5.8 พัฒนา
ประสิทธิผล    
การบริหาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1 โครงพัฒนา   
ประสิทธิผล       
การบริหาร  
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

(96.46) 

ร้อยละ 
90 

(87.82) 

ร้อยละ 
90 

(98.49) 

ร้อยละ 
90 

(97.68) 

ร้อยละ 
90 

ร.ร.
สาธิต/
มรว. 

• จัดสวัสดิการสำหรับนักเรียน 
• บริหารจัดการสำนักงาน 
• สานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน และ

ผู้ปกครอง  
• ซ่อมบำรุง และพัฒนาอาคาร

สถานที่บริหารห้องปฏิบัติการ  
• ประเมินการสอนและพัฒนา

สมรรถนะการสอน 
• พัฒนาสมรรถนะและ

จรรยาบรรณครูมืออาชีพ 
• บริหารงานบุคคล 
• ประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร

นักเรียน  
• จัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบการศึกษา 
• ค่าหนังสือเรียนค่าเครื่องแบบ

นักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ร.ร.สาธิต มรว.  ร.ร.สาธิต มรว. 

5.8.1.2 ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกมิติ 

   มากกว่า 
4.51 
(-) 

มากกว่า
ร้อยละ

85 

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ยังไม่เป็นทางการ 



 

62 
 

ส่วนท่ี 3 
 คำอธิบายตัวช้ีวัด 

 
คำอธิบายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 บณัฑิตมีคณุภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการท้องถิ่น 
  1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
  1.1.2 หลักสูตรระดับปรญิญาตรบีัณฑิตศึกษา   
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชาหลาย
ศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ 
วิจัย และสังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการในรูปแบบ ABCD ต่อจำนวน
หลักสูตรท้ังหมด 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ABCD หมายถึง  
 A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั ้งในห้องเรียน การเรียนรู ้ด้วยระบบ
ออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนและผู้สอน โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็น
ผู้อำนวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
 D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้พือ่ก่อให้เกิดสมรรถนะที่พงึประสงค์
ของบัณฑิต 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  1.3.1 จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  1.3.2 จำนวนผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
  1.3.3 จำนวนผลงานวิจัย หร ือผลงานวิชาการที ่ได้ร ับการเผยแพร่ ระดับชาติ หรือ 
นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด 
  1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด 
หมายถึงผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจดัแสดง 
หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดนำเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติ
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หรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณา
คัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นทีย่อมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ
เป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 
หน่วยงาน 
 1.ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมี
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน   
 รางวัลระดับชาติ หมายถึง หรือผลงานกิจกรรม หรือโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายองค์กร
หลายหน่วยงานทั่วทุกภาคของประเทศ หรือมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัล
ระดับชาติ 
 2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสำหรับทกุประเทศ (อย่างน้อย 
5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 รางวัลระดับนานาชาติ หมายความถึง รางวัลจากผลงาน กิจกรรม หรือโครงการมีผู้เข้าร่วม
งานจากหลายประเทศ หลายภูมิภาคในโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทย หรือจัดขึ้นในต่างประเทศ มี
การกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าเป็นรางวัลนะดับนานาชาติ 
 3.ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที ่ระบุไว้ ใน
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
 ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการนำเสนอ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เช่ียวชาญในสาขา
นั้นๆ 
 1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 ประเทศ 
และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 
 2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และ
รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 
 นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล หมายถึง นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล
ซึ่งเกิดจากความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษาหรือการทำงานในมหาวิทยาลัย  
 ผลงานของหรือผู ้สำเร็จการศึกษาที ่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบัน ซึ ่งมี
เอกสารรับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้นๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงหรือกิจกรรม   
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
 เกณฑ์การคำนวณ 
 ตัวชี้วัด 1.4.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรยีนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจำนวนอาจารย์ท้ังหมด 

 

จำนวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน X 100 

จำนวนอาจารยท์ั้งหมด 
  
 ตัวชี้วัด 1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการต่อจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

 

จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
   
 ตัวชี้วัดท่ี 1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รบั     
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  
 เกณฑ์การคำนวณ 
 

จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่มผีลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรห่รอื
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพฒันาท้องถ่ิน X 100 

จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาทั้งหมด 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา     

ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาต ิ
เกณฑ์การคำนวณ 

 

จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดบันานาชาติในปีงบประมาณ X 100 

จำนวนผลงานวิจัยของนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาทัง้หมดในปีงบประมาณ 
 

 ตัวชี้วัด 1.7 จำนวนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ  
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 แนวปฏิบัติที ่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานที ่ทำให้สถาบันประสบ
ความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานความสำเร็จปรากฏผลชัดเจน 
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โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  

การนับแนวปฏิบัตทิี่ดีไม่นับซ้ำกับปีทีผ่่านมา 
 ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 
  1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ข้ึนไป 
  1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2 ข้ึนไป 
  คำอธิบายตัวชี้วัด 
 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  4 ของทุก
คณะ วิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  นักศึกษาระดับบัณฑิตกำลังศึกษาช้ันปีสุดท้าย ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที ่เป็นสากล (The Common European 
Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดบั ดังต่อไปนี ้
 Proficient User: 
 C1 (Mastery) ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้า
ใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิด 
หาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถ
ใช้คำเช่ือมประโยคได้อย่างถูกต้อง 
 C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดี
เยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะ
สื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ 
สามารถและเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 
 Independent User 
 B2 (Vantage) ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบ
ทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วข้ึน รวมทั้งอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากข้ึนได้ 
 B1 (Threshold) ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสำคัญขอข้อความทั่วๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่
คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน
ระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง 
พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 
 Basic User 
 A2 (Waystage) ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทำงาน และสามารถสื่อสารใน
ประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความ



 

66 
 

คาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ 
 A1 (Breakthrough) ผู ้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำ
ตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง 
และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน 
 ทั้งนี ้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษท ีเป็น
ภาษาสากล(The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  

 
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า X 100 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมด 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.9 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 

อธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ประกอบการใหม่ Startup หมายถึง องค์กรธุรกจิที่ตัง้เพือ่ค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ  

ที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการทำธุรกจิที่ยงัไม่มีใครทำมากอ่น  ไม่จำเป็นต้องเป็นทีเ่กิดจาก
การบม่เพาะของมหาวิทยาลัยเท่านั้น การได้ทำเอาความรู้ทีจ่ากการเรยีนนำไปต่อยอดเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม ่

ตัวชี้วัดท่ี 1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปรญิญาตรีท่ีมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีงานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ 
X 100 

จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 
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 ตัวชี้วัดท่ี 1.11 อัตราการได้งานทำในพ้ืนท่ีหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลยัรบัผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร)
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทมุธานี 
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 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุครไูด้ในการสอบในปีแรกท่ีจบการศึกษา 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สอบผ่านและ
ได้รับการบรรจุ สอบคัดเลือกเป็นครูในโรงเรียนสถานศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา  

สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ จบการศึกษาในปีศึกษาน้ัน ได้รับการบรรจุใน
ปีนั้น 

เกณฑ์การคำนวณ  
จำนวนบัณฑิตทีส่อบบรรจผุ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นครู ภายในเวลา 1 ป ี

X 100 
จำนวนบัณฑิตครูทัง้หมดที่สำเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 

   
 ตัวชี ้วัด 1.14 ร้อยละของบัณฑิตครูที ่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที ่ได้รับ       
การบรรจุเข้าทำงานในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทมุธานี 
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 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 1.15 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตที ่มีคะแนนผลการทดสอบ         
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 ผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิ่มข้ึน หมายถึง ผลการทดสอบมาตรฐาน 
หรือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (ONET) อยู่ในระดับดี หมายถึง ระดับผล
คะแนน O-NET แตล่ะกลุมสาระ 

ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวาร้อยละ 50 และต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
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ระดับ 2 พอใช้ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ำกวา รอยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี ่ยของโรงเรียนสูงกวา รอยละ 50 แตต่ำกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวา รอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

 
เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ท่ีสรา้งนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ 
ปัญหาระดบัประเทศ 

คำอธิบายตัวชี้วัด 
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบ  

วิธีการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 

โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่ เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ ่งม ีแนวทาง           
การทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม  เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถใน    
การบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียและคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ    
ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (visual Arts) ประกอบดัวย 
ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงาน
ออกแบบประเภทอื ่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุร ิยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพนัธ์
และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ   

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชนต์่อ
เศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 

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

ผลการดำเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาทำร่วมกัน 

เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 

และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ X 100 
จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมทั้งหมด 
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ตัวชี้วัด 2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 
คำอธิบายตัวชี้วัด 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่
เป็นผู ้เชี ่ยวชาญในสาขานั ้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 
หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ัน และมีบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI 
SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ท่ีได้รับการอ้างอิง ณ ปีปจัจุบัน ) 
 คำอธิบายตัวชี้วัด 

นับผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน  
จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที ่ได้ร ับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ 

Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ที ่ม ีชื ่อปรากฏอยู ่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
ฐานข ้อม ูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
 2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
 2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ 

ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ส ังคม 
สิ่งแวดล้อมและการศึกษา 
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คำอธิบายตัวชี้วัด 
งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้

หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นำผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง   
การวิจัยประเภทนี้อาจนำผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร   
ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ( Invention) 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิบัตร
พิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่เพียง          
ผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้าย
กับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที ่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการ
ประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีข้ึน หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห้าง ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไก
ของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   

ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที ่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษา       
ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ ผลของ
การบริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

ผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถสรา้งคุณค่าแก่ผู้รบับริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการ
ที่จัดข้ึน เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดำเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 

ตัวชี ้วัดที ่ 2.6 จำนวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที ่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

อธิบายตัวชี้วัด 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือ 

การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือ
ทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที ่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ ่งมี                                                 
แนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถใน
การบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวิชาชีพตามการ  
จัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงาน
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบ
ประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้ง    
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การแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่างๆ    

ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด 
หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที ่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่
เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

ผลงานที่ได้ร ับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณา
กลั ่นกรอง ไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั ้งต้องมี
คณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ ร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อย
กว่า 5 หน่วยงาน 

ผลงานที่ได้รับรางวัลหรอืการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานทีเ่ปดิ
กว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.7 จำนวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู
 อธิบายตัวชี้วัด  
  ผลการวิจัยของอาจารย์และครูโรงเรียนสาธิต ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู 
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
ชุมชนเขม้แข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั 

อธิบายตัวชี้วัด  
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง 

การนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทและ
ศักยภาพของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ ่งกระทบที่เกิดจาการเปลี ่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ทั ้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำ
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรม
และความรู้ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย

มอบหมายผู้รบัผดิชอบในการกำหนดและผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงาน
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี ่ยนแปลงในทางที ่ดี คุณภาพสูงขึ ้น สามารถลด
ข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วข้ึน  
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ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมิน
คุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้าง
อุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 4  มีการกำหนดหรือประกาศกลุม่บคุคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์บคุลากรหรอืนักศึกษาที่
เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ 
เช่ือถือ และปฏิบัติตาม 

ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคณุเป็นที่
ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
อธิบายตัวชี้วัด  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน 

ทรัพยากร ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหา และ พัฒนาชุมชนตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ชุมชนท้องถ่ินมี
จิตสำนึกสาธารณะ รู้เป้าหมาย เชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและ
จัดการความสัมพันธ์กับภาคี ใช้แผนการจัดการความรู้ และทุนชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเอง
ทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ  หมายความถึง ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับหมู่บ้านในพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพชุมชน หรือข้อมูลอื่น ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและ
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยจำแนกตามเป้าหมายในการพัฒนาครบคลุมครบ 4 ด้าน โดยระบบและการจัดการ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล การรายงานและการนำเสนอข้อมูล ทั้งในรูปแบบ
วิเคราะห์ นำเสนอในเชิงสารสนเทศ Info graphics ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

ตัวชี้วัดท่ี 3.6 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรูข้อง
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน ์

อธิบายตัวชี้วัด 
โรงเรียนในท้องถ่ิน หมายถึง โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
 
เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนอง

ต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน 
ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 
 

จำนวนอาจารยป์ระจำมหาวิทยาลัยทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จำนวนอาจารยป์ระจำมหาวิทยาลัยทัง้หมด 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ท้ังหมดท่ี
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 

เกณฑ์การคำนวณ   
 
 

 
ตัวชี้วัดท่ี 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบนัท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์การคำนวณ 

 
ตัวชี้วัด 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขา้สู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ท่ีมีคณุสมบัติ

เข้าเกณฑ์การประเมิน  
เกณฑ์การคำนวณ 
 

 
ตัวชี้วัดท่ี 5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
คำอธิบายตัวชี้วัด 
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึงการบริหารขีดความสามารถ 

และอัตรากำลังเพื่อให้งานของสถาบัน บรรลุผลสำเร็จ การดำเนินการของสถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศ
ในการทำงานเพื่อให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการทำงาน 

•  ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากำลัง หมายถึง  
1. ขีดความสามารถและอัตรากำลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของ

บุคลากร และอัตรากำลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ 
คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับกำลังคนที่ต้องการ  

2. บุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 
บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึงความหลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของ
ชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน  

3. การทำงานให้บรรลผุล การจัดระบบและบรหิารบุคลากร เพือ่ 
• ทำให้งานของสถาบันประสบความสำเร็จ 
• ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่  
• ส่งเสรมิสนบัสนนุการมุง่เน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอืน่ และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
• ให้มีผลการดำเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย 0 
 

จำนวนอาจารย์ทีส่ำเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศ 
x 100 

จำนวนอาจารย์ทีส่ำเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกทัง้หมด 

จำนวนอาจารยป์ระจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ  
x 100 

จำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการที่ กพอ.กำหนด 

จำนวนบุคลากรสายสนบัสนุนที่เข้าสู่ตำแหนง่ทีสู่งข้ึน   
x 100 

จำนวนผู้ทีม่ีคุณสมบัตเิข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 
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4. การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการพัฒนาเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังที่กำลังเปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ 

• การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของสถาบัน เพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื ่อง ป้องกันการลดจำนวนของบุคลากร และเพื ่อลด
ผลกระทบหากจำเป็น 

• การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพิ่มของบุคลากร  
• การเตรียมบุคลากรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหาก

จำเป็น  
• บรรยากาศด้านบุคลากร  

1. สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเพื่อให้มั ่นใจว่า
สถานที่ทำงานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการทำงานของบุคลากร มีตัววัดและ
เป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน มีความ
แตกต่างที่สำคัญในปัจจัย  

2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ        
สิทธิประโยชน์ และมีนโยบาย ให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่มีความหลากหลายและ   
ความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.9 ร้อยละหลักสูตรท่ีผ่านการขึ้นทะเบียน TQR  
 คำอธิบายตัวชี้วัด 
 TQR  หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื ่อเผยแพร่เป็นหลักส ูตรที ่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Quatifications 
Register)  
 ตัวชี้วัดท่ี 5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

คำอธิบาตัวชี้วัด 
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจ

และสติปัญญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย การสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่นวิธีการที่สถาบันใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร ผู ้บริหาร และผู ้นำเพื ่อให้เกิดผลการดำเนินการที ่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่
มหาวิทยาลัยทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 

•  ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  
1. วัฒนธรรมองค์กร การเสร ิมสร้างวัฒนธรรมองค์การที ่มีลักษณะ        

การสื ่อสารที ่ เปิดกว้าง มีผลการดำเนินการที ่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน 
วัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเอื้ออำนาจ (empower) ให้กับบุคลากร  

2. ปัจจัยขับเคลื ่อนความผูกพัน การกำหนดปัจจัยผลักดันสำคัญที่ส่งผล     
ต่อความผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  

3. การประเมินความผูกพัน การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ วิธีการและตัวชี้วัด
เหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร สำหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใช่
ตัวช้ีวัดอื่นๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพื่อ
ประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 

4. การจัดการผลการดำเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการดำเนินการที่โดดเดน่
และสร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัลการ
ยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บคุลากร ระบบการจดัการผลการดำเนินงานของบคุลากรผลกัดันใหเ้กิดเรือ่ง
ต่อไปนี ้

4.1 การกล้าเสี่ยงในเรือ่งที่น่าลงทุนเพือ่ทำใหเ้กิดนวัตกรรม  
4.2 การมุ่งเน้นผูเ้รียน ลกูค้ากลุม่อื่น และการเรียนของผู้เรียน  
4.3 การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  

• การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ 
1. ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และ

การพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นำแต่ละคน ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ 
ดังนี้  

1.1 การให้ความสำคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการ
บรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว  

1.2 สนับสนุนการปรับปรุงผลการดำเนินการ และการเปลี ่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม 

1.3 สนับสนุนจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
1.4 ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น  
1.5 ทำให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรูจ้ากบคุลากรทีจ่ะลาออกหรือเกษียณอายุ  
1.6 ทำให้มั่นใจว่ามีการผลักดันใหน้ำความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการทำงาน  

2. ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพฒันา มหาวิทยาลัยมีการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสถาบัน ในเรื่อง 

2.1 หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรยีนรู้กับผลการประเมนิความ
ผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 

2.2 ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพื ่อชี ้บ ่งโอกาสสำหรับการ
ปรับปรุงทั้งในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร 

3. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุการวางแผนสืบทอดสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและผู้นำ 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 

คำอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ

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

ซึ่งประกอบด้วย 1.นักศึกษา 2.ผู้ปกครอง 3.ผู้ใช้บัณฑิต 4.ศิษย์เก่า 5.อาจารย์หรือนักวิจัย 6. 
ผู้ให้ทุน 7. ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 8.ชุมชนในจังหวัดสระแก้ว  
 ตัวชี ้วัดที ่  5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ ่นที ่เข ้าเร ียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คำอธิบายตัวชี้วัด 
นักเรียนในท้องถ่ิน หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพื้นทีจ่ังหวัดปทุมธานี และจงัหวัดสระแก้ว 
ตัวชี้วัดท่ี 5.17 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึน้ของรายไดข้องมหาวิทยาลัยตามเปา้หมายท่ีกำหนด 

 คำอธิบายตัวชี้วัด 
รายได้ หมายถึง รายได้ที ่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของสำนัก

ทรัพย์สิน รายไดจ้ากการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 5.18 อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (Operation Profit Margin)  
คำอธิบายตัวชี้วัด 
อัตรากำไรจากการผลการดำเนินงาน แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการ

ทำกำไร หลังจากหักต้นทุนสินค้าและหกัค่าใช้จ่ายรวม ผลลพัธ์ยิ่งสูงยิง่ด ี
เกณฑ์การคำนวณ 

อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (Operating Profit Margin)(%) = 
กำไรจากการดำเนินงาน 

รายได้จากการดำเนินงาน 
  
 ตัวชี้วัดท่ี 5.19  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ 
 เกณฑ์การคำนวณ  

อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน ROI 

= รายได้ –รายจ่ายของสินค้าและบริการที่ขาย 
X 100 

 ค่าใช้จ่ายของสินค้าบริการที่ขาย 
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คำอธิบายโครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ (Productive 

Learning)  
โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ  (Productive Learning) 
คำอธิบาย 
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มี

ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่
สามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended 
Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนที่ผูเ้รยีนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรอื
การใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียน
การสอนที่หลากรูปแบบ แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ 
 A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั ้งในห้องเรียน การเรียนรู ้ด้วยระบบ
ออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนและผู้สอน โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็น
ผู้อำนวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
 D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อก่อให้เกิดสมรรถนะที่พงึประสงค์
ของบัณฑิต 

เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนหลกัสูตรที่พฒันาหรือปรับปรงุเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 

X 100 
จำนวนหลกัสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนทัง้หมดในคณะ 

 
โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงบประมาณดำเนินงานวิชาการ  
ตัวชี้วัดโครงการ  1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ 
 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 
 

จำนวนงบประมาณการดำเนินงานวิชาการที่เบิกใช้ X 100 
จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามการดำเนินงานวิชาการ 
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โครงการท่ี 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิง

ประจักษ์ต่อรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดในปีการศึกษา 
เกณฑ์การคำนวณ  

 
 
 

 โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
 ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำเนิน
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 คำอธิบาย 
 กรอบความคิดเพื่อการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Student Outcomes) จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการหลกัคือ  ความรู้ในวิชาแกน เนื้อหาประเด็น
ที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 

1. ความรู้ในวิชาแกนและเนื้อหาประเด็นท่ีสำคัญสำหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 
                ความรู้ในวิชาแกน ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาโลก คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมอืงและการปกครอง 
                เนื้อหาประเด็นที่สำคัญสำหรบัศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อความสำเรจ็และมีความสำคัญ 
ในที่ทำงานและชุมชน ได้แก่ 

    ความรู้เกี่ยวกบัโลก (Global Awareness) 
    ความรู้เกี่ยวกบัการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเปน็ผู้ประกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
    ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
    ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
    ความรู้ด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Literacy) 

2. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะท่ีสำคญั 3 ประการดังนี ้
1. ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) ในการดำรงชีวิตและในการ

ทำงานนั้นไม่เพียงต้องการ คนที่มีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาความรู้ หรือทักษะการ คิดเท่านั้น 
หากแต่ยังต้องการผู้ทีส่ามารถทำงานในบริบทที่มีความซับซอ้นมากข้ึนอีกด้วย ทักษะทีจ่ำเป็น ได้แก่ 

  ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 
  ความคิดรเิริม่และการช้ีนำตนเอง (Initiative and Self Direction) 
  ทักษะทางสงัคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills) 
  การเพิ่มผลผลิตและความรูร้ับผิด (Productivity and Accountability) 
  ความเป็นผู้นำและความรบัผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
x 100 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
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2. ทักษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี(Information, Media and 
Technology Skills) ซึ่งใน ศตวรรษที ่21 นี้ นับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก 
ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมทีักษะดังต่อไปนี้ คือ 

  การรูเ้ท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) 
  การรูเ้ท่าทันสื่อ (Media Literacy) 
   การรูเ้ท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT (Information, Communications & 

Technology) Literacy) 
3.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก ่
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึง่ครอบคลมุไปถึง 

การคิดแบบสร้างสรรค์ การทำงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผูอ้ื่น และการนำความคิด นั้นไปใช้อย่าง
สร้างสรรค์ 
 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) หมายความ
รวมถึงการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจและการคิดแก้ปัญหา 

   การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration) ซึ่งเน้นการ
สื่อสารโดยใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ทีม่ีประสิทธิภาพ ชัดเจน และการทำงานร่วมกบัผูอ้ื่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วรพจน์ วงศ์กิจรุง่เรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554) 

เกณฑ์การคำนวณ 
นักศึกษาที่ได้รับการพฒันาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

X 100 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
โครงการที่ 1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการ

ทำงานร่วมกับชุมชน 
ตัวชี ้ว ัดโครงการที ่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที ่เข ้าร ่วมโครงการพัฒนากิจกรรม

กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
โครงการท่ี 1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพฒันากจิกรรมกระบวนการเรียนรู้                          
จากการปฏิบัตผิ่านการทำงานร่วมกับชุมชน x 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

จำนวนหลกัสูตรที่มกีารพฒันาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
x 100 

จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 
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โครงการท่ี 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.3.1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมภาษาจีนและผา่น HSK 

ระดับ 4 
 คำอธิบาย 
 ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง การวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผูท้ี่ใช้ภาษาจนี
เป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้
ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง  

เกณฑ์การคำนวณ 
1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

 
1.3.1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้ารบัการอบรมภาษาจีนและผา่น HSK ระดับ 4 

 
โครงการท่ี 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตัวชี ้วัดโครงการที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกชั ้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนนักศึกษาครูทุกช้ันปทีี่เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
X 100 

จำนวนนักศึกษาครูทั้งหมด 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  
โครงการที่ 2.2.1. โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

 

จำนวนนักศึกษาทุกช้ันปีทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตรเ์ข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
X 100 

จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตรท์ั้งหมด 
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เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนอาจารยท์ี่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่           
ที่ตอบโจทยร์ะดับท้องถ่ินหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน x 100 

จำนวนอาจารยท์ั้งหมด 
โครงการท่ี 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด

ทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.2.2.1 ระดับความสำเร็จของการสง่เสรมิผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ

พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบยีนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
คำอธิบาย 
งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้

หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นำผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรง
นั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจนำผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ
อาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

การว ิจ ัย พ ัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I)
หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน / วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจยั
และพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน  

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกลสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธ์ิ 
ระดับ 2 มีแผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและ

การคุ้มครองสิทธ์ิ 
ระดับ 3 มีการดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน และ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระด ับ 5 นำผลการดำเน ินตามระด ับ 4 นำมาแลกเปล ี ่ยนเรียนร ู ้และปรับปรุงผล                  

การดำเนินการ 
 
โครงการการท่ี 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคี

เครือข่าย 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัดประชมุวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

ร่วมกับภาคีเครือขา่ยต่อปีงบประมาณ 
 คำอธิบาย 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
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ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ  25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่
เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน 
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที ่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 

โครงการท่ี 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ท่ีดา้นการผลิตหรือ
พัฒนาคร ู

ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์และครูโรงเรียนสาธิตท่ีได้รับการส่งเสริม
ผลิตผลงานวิจัยดา้นการผลิตหรือพัฒนาครูเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดบัชาติและ
นานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู 

เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนอาจารยท์ี่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพฒันาครูเพื่อให้ได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพรท่ั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการผลิตพฒันาครู x 100 

จำนวนอาจารยท์ั้งหมด 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสมัพันธ์และถา่ยทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

โครงการท่ี 3.1.1 โครงการสรา้งเครือขา่ยชมุชนนักปฏิบัตเิพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นและเสรมิพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยนื 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีบันทกึลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการพฒันาและทีม่ีความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืน

ที่ปรากฏหลกัฐานที่ชัดเจนและมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
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โครงการท่ี 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพ้ืนท่ีดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป         

มีการลงพ้ืนท่ีดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
โครงการท่ี 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดท่ี 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนว

พระราชดำริและหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษาที่ได้รบัการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง X 100 

จำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
 
โครงการท่ี 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
ตัวชี้วัดท่ี 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินโครงการท่ีบรรลวัุตถุประสงค์ของโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ X 100 

จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ ทั้งหมด 
 

 โครงการท่ี 3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 3.4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรยีนสาธิตให้เป็นศนูย์ปฏิบัติการและ   
การวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 1 โรงเรียนสาธิตมีการกำหนดแผนการดำเนินงานพฒันาโรงเรียนสาธิตใหเ้ปน็ศูนย์ปฏิบัติและการ

วิจัย เป็นต้นแบบให้กบัโรงเรยีนในท้องถ่ิน  
ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 90 
ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการดำเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู้หรือครู

ต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา 

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นทีด่ำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดทีล่งทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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ระดับ 5 โรงเรียนท้องถ่ินนำองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปดำเนินการจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและมีหลักฐานประจักษ์  

 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 พฒันาระบบการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมที่นำไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

โครงการที่ 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1 ระดับผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซ่ึงนำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอยา่งเหมาะสม 
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เกณฑ์การประเมิน  
1. มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อ

การธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคณุคา่ใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลกัษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

2. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งช ี ้ว ัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมิน
ความสำเร็จของตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที ่ เป ็นการสืบสานถ่ายทอดประวัต ิศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 

5. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางดา้นศลิปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้
บคุคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทาง
วัฒนธรรมให้กับประเทศ 
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 

 

โครงการที่ 4.3.1 โครงการบรหิารจดัการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปตอ่ยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
ตัวชีว้ดัที่ 4.3.1.1 ระดับความสำเรจ็ของการบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรมทีน่ำไปตอ่ยอดสู่เศรษฐกจิ

สร้างสรรค์ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจดัทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจดัการศลิปวฒันธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดบัความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดบัความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
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ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจดัการ
ศิลปวฒันธรรมที่นำไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ระดับ 5 มีการเผยแพร่องคค์วามรู้สู่สาธารณะและการนำองคค์วามรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล   
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  

โครงการที่ 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  

ตัวชี้วัดท่ี 5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนา

ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
  ระด ับ 3 มหาว ิทยาลัยมีระด ับความสำเร ็จของการดำเน ินการโครงการตามแผน                

ร้อยละ 51–100 
  ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

  ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
โครงการท่ี 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รบัการพัฒนา แกไ้ขตามแผน 
เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพฒันา แกไ้ขตามแผน 
    

X 
 

100 
จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้กำหนดให้พัฒนาหรอื

แก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้ 
 
โครงการท่ี 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 ตัวชี้วัดท่ี 5.2.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา  



 

86 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ระดบั 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้  
 ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
 ระด ับ 3 ท ุกหน่วยงานม ีระด ับความสำเร ็จของการดำเน ินการโครงการตามแผน                     

ร้อยละ 51–100  
 ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์  
โครงการที่ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่

ความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดท่ี 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยมีการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/
วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน โดยมีการดำเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ    

พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  
2. กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

3. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2 และ
รายงาน  ผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักส ูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
มาวางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึง
ปรับปรุงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 5.3.1.2 ระดับความสำเรจ็การจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินทีเ่ป็นเลิศ (EdEPx) 
 เกณฑ์การประเมิน 
  ระดบั 1 มกีารจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพือ่การดำเนินการทีเ่ปน็เลิศ 

ระดบั 2 รอ้ยละความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
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ระดบั 3 รอ้ยละความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดบั 4 มกีารประเมินผลความสำเร็จของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ

ที่เป็นเลิศ 
ระดบั 5 นำผลการประเมนิมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
โครงการท่ี 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน  
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีกำหนด 
เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กำหนด 
 

โครงการท่ี 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  
ตัวชี้วัดท่ี 5.4.2.1 ระดบัความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองคก์ารและการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ (IMC) 
เกณฑ์การประเมิน 

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

บูรณาการ (IMC) 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป                

ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  
โครงการท่ี 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ตัวชี้วัดท่ี 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลยัสีเขียว 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร ็จของบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปต่อการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51  
โครงการท่ี 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสนิทรัพย์ 
ตัวชี้วัดท่ี 5.7.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจดัการรายได้ของสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดบั 1 มกีารจัดทำแผนระดับความสำเรจ็ของแผนการบรหิารจัดการรายได้ของสินทรัพย ์
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ระดับ 2 ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของแผนการบรหิาร

จัดการรายได้ของสินทรัพย ์
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนระดับความสำเรจ็ของ

แผนการบรหิารจัดการรายได้ของสินทรัพย ์
โครงการท่ี 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธผิลการบริหารโรงเรียนสาธิต  
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีกำหนด 
 เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กำหนด 
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ส่วนท่ี 4 
 การกำกับติดตาม 

 
1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการ 
 ในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบ
และกลไกในการขับเคลื ่อน การดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน      
โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการสาระสำคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
ผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งบคุลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการ
นำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดำเนินงานที่กำหนดไว้ไปเป็นเปา้หมายการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของคณะ สำนัก ผ่านกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการจัดข้อตกลงผลงาน
รายบุคคล มีการกำหนดนโยบายการจดัสรรงบประมาณให้สอดรับกบัการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทัง้
ปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอื ้ออำนวยต่อการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงาน และจัดให้มีการกำหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ตาม
แนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื ่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง  จัดประชุมติดตามผลการ
ดำเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลง
ของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 
 เพื ่อทำให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถบ่งชี ้ถ ึงส ัมฤทธิ ์ผลของ              
การดำเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะ
สูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกำหนดกรอบ         
การประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานในแนวใหม่  
ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิค
ในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยกำหนดจัดให้มีการกำหนด
ประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย 
มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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3. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ 
 ในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อนำยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 – 2561 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย
จะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ให้เกิดผลใน
เชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี ้
 1. การพัฒนากลไกและเง่ือนไขท่ีจำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ 

   1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรนำเสนอสาระสำคัญของ
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สำนัก รวมทั้งสำนักงบประมาณ ได้รับทราบถึง
จุดเน้นและทิศทางในการดำเนินงานเพื ่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี ่ยวข้องเพื่ อ
สนับสนุนการดำเนินงาน 

 1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจำเป็นต้องมีการนำเสนอจัดการประชุมสัมมนา
เพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็น
รอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการ
ดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ 
คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   

 1.4 การกำหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อ
สาธารณะ โดยต้องนำเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
โครงการที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้
รับทราบเป็นระยะ เพื ่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการนำเสนอ เผยแพร่ผลการดำเนินงาน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

2. ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 
 2.1 การพัฒนาผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดัน
ให้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธี
ปฏิบัติงาน ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสรา้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของ
บุคคลอันจำเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ย ั ่งย ืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั ้นการมีโครงข่ายของผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงที ่กระจายอยู่               
ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน  
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 2.2 การร่วมมือกันการทำงานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการนำ
ยุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง 
ประกอบด้วยกลุ ่มผู้เกี่ยวข้องที ่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทำให้การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้น
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการทำงานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน 
จึงจะทำให้การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการประสบผลสำเร็จ 

 2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนให้เป็นที ่ร ับรู ้และเข้าใจตรงกันของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติ โดยจะต้องทำให้หน่วยงาน บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรก์ารดำเนินการที่ได้มีการกำหนดไว้ โดยอาศัย
เครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ การ
วางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรบัการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสำเร็จตามแนวทาง  
Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 

 2.4 การต ิดตามประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานตามแผนกลยุทธ ์มหาว ิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560– 2564 โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานใน 12 เดือน ของทุกปี และนำเสนอผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะและนำผลการประเมิน
ดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 
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ภาคผนวก 
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1. ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 
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2.ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั 

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

(Productive Learning) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไข

ปัญหาท้องถิ่น 

นโยบายสภาฯ ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
โดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ(Productive Learning)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

นโยบายสภาฯ ข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

นโยบายสภาฯข้อ 2  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

(Productive Learning) 


