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  แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562-2564 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 และจากผลการทบทวนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561             
ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรูปถัมภ์ บุคลากร ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต            
เพ่ือให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้จึงต้องอาศัยการรวมพลัง ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานบริหาร
จัดการ และน าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 
  อย่างไร คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ใคร่ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  ที่ได้เสียสละเวลาให้ความรู้ 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสาม ารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน า 
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน 

ที ่ ปัจจัยภายใน 
Rate (1) Weight 

(2) 
Rate X Weight 

(2) X (1) 
1. บัณฑิตมีความพร้อมรับการพัฒนาและได้รับการยอมรับเรื่องความซือ่สัตย์ ความขยัน และความอดทน 4 0.050 0.200 
2. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชนและท้องถิ่น 3 0.050 0.150 
3. การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณและการเงินมีระบบท่ีเอื้อตอ่การด าเนินงานของหน่วยงาน 4 0.025 0.100 
4. เริ่มมรีะบบการพัฒนาอาจารย์ใหมม่ืออาชีพ 4 0.050 0.200 
5. การพัฒนานักศึกษาโดยผ่านวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป 5 0.050 0.250 
6. การจัดการเรยีนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนขยันและอดทน และมีความหลากลายในรูปแบบการจัดการศึกษา 4 0.075 0.300 
7. ระบบส่งเสรมิการผลติผลงานการวิจัยและนวตักรรม 4 0.075 0.300 
8. ทักษะความสามารถของบุคลากรในบางด้านโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 4 0.025 0.100 
9. มีผู้น าท่ีได้รับการยอมรับ 4 0.025 0.100 

10. มีเงินคงคลัง เงินรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดและสินทรัพยเ์พื่อการพฒันาและสร้างมลูค่าเพิ่มของมหาวิทยาลัย 5 0.075 0.375 
11. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษายังไม่เพียงพอและยังขาดการสนบัสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาท้ังในและนอกเวลา (ห้องสมุด 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องปรับอากาศพาหนะ) 
2 0.025 0.050 

12. การบริหารการปฏิบัติการด้านการวิจัยและเผยแพร่เกิดผลน้อยไม่ถึงเกณฑ์ที่พึงประสงค์ 1 0.025 0.025 
13. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1 0.100 0.100 
14. ระบบสนบัสนุนการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีของส่วนกลางยังไม่เอือ้ต่อการพัฒนางานของหน่วยงานและคณะ 1 0.050 0.050 
15. ระบบการให้บริการบางส่วนมีข้ันตอนมากและไม่เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 2 0.025 0.050 
16. คุณวุฒิทักษะความรู้ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่พึงประสงค์ 2 0.075 0.150 
17. บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะ และ service mind รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในระบบ ระเบียบวิธกีารปฏิบัติงาน 2 0.075 0.150 
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ที ่ ปัจจัยภายใน 
Rate (1) Weight 

(2) 
Rate X Weight 

(2) X (1) 
18. ขาดวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนพันธกิจ  2 0.025 0.050 
19. งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรงบพัฒนาและงบลงทุนมีน้อย 1 0.050 0.050 
20. เงินรายได้จากการด าเนินงานตามภารกิจชะลอตัวไม่เพียงพอ 1 0.050 0.050 

รวมค่าคะแนน 3.700 

    ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก 

ที ่ ปัจจัยภายนอก Rate (1) 
Weight 

(2) 
Rate X Weight 

(2) X (1) 
1. นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 5 0.10 0.5 
2. รัฐบาลมีนโยบายให้เพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพิม่ขึ้นเปน็โอกาสให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสตูรที่จะรองรับ

กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
4 0.090 0.36 

3. นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนใหจ้ังหวัดสระแก้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 0.090 0.27 
4. สังคมไทยก าลังเคลื่อนเข้าสูส่ังคมสูงอายุ (Ageing Society) เป็นโอกาสมหาวิทยาลัยในการสรา้งหลักสูตรต่างๆ เพื่อการรับ

กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 
5 0.090 0.45 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย และมีงบประมาณในการบรหิารจัดการจ านวนมาก เป็น
โอกาสที่มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและชุมชนร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น 

4 0.085 0.34 

6. มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีการเช่ือมโยงด้านการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 4 0.095 0.285 
7. จ านวนประชากรวัยเรียนในอนาคตมีแนวโน้มลดลง 3 0.095 0.285 
8. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลสนับสนุนการจัดการมหาวิทยาลัยไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาและการขยายตัวขององค์กร 3 0.090 0.27 
9. มีการเปดิเสรีการบริการด้านการศกึษามีมหาวิทยาลัยมากข้ึนส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการศึกษาสูงขึ้น 3 0.085 0.17 

10. มีสถาบันการศึกษาในระดับภูมภิาคหรือจังหวัด จ านวนมากก่อให้เกดิภาวการณ์แข่งขันด้านการศึกษาสูง 2 0.090 0.18 
11. การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยตี่างๆ เปน็อุปสรรคต์่อการจดัการทรัพยากรในการเปลี่ยนแปลง 3 0.090 0.270 
 รวม 3.560 
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1.2. แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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บทท่ี 2  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.1 ปรัชญา 

 วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี     

2.2 ปณิธาน  
 เสริมพลังสร้างความเข้มแข็งและมั่งคั่งของชุมชน   

2.3 อัตลักษณ์     
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

2.4 เอกลักษณ์  
 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2.5 วัฒนธรรมองค์กร 
 พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

2.6 ค่านิยม   
“ VALAYA ”  

V  :   Visionary    =  เป็นผู้รอบรู้ 
 A  :  Activeness   =   ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์  

L  :  Like to learn   = สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
A  :  Adaptive    =  ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง  
Y  :  Yields    =  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

 A  :  Acceptance and   Friendliness   =  เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 
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2.7 สมรรถนะหลัก 
 บรูณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

2.8 พันธกิจ   
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ

เข้มแข็งของท้องถิ่น    
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริเพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  

2.9 วิสัยทัศน์   
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน  

2.10 เป้าประสงค์   
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ   
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืนของประเทศ   
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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2.11 ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ  
ตารางท่ี 3 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

เป้าประสงค์ที ่1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนอง    
ต่อความต้องการท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
    1.1.2 หลักสูตรระดับปรญิญาตรีและบณัฑติศึกษา  

 
 

10 หลกัสตูร 
2 หลักสูตร 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาการศึกษาทั่วไป 
● บัณฑิตศึกษา 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ

และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.2.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.2.2 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงหรอืใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ 

นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด 

1.2.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือ 

นานาชาติ 

 
40 ผลงาน 
24 ผลงาน 
300 ผลงาน 

 
8 คน 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาการศึกษาทั่วไป 
● กองพัฒนานักศึกษา  

ส านักส่งเสรมิวิชาการ

และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
     1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 
     1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
 
ร้อยละ 30 
 
ร้อยละ 70 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาการศึกษาทั่วไป 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ

และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
  
 

ร้อยละ 30 ● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาการศึกษาทั่วไป 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ

และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา       
ที่ได้รับการเผยแพรร่ะดับนานาชาติ 

ร้อยละ 5 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

1.6 จ านวนแนวปฏิบัติทีด่ีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ   9 เรื่อง ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

1.7 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 

 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึ้นไป 

 ระดับบณัฑติศึกษา ตั้งแต ่ระดับ B2  ขึ้นไป 

 
 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● บัณฑิตวิทยาลัย 

งานศนูย์ภาษา รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

1.8 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบม่เพาะของ
มหาวิทยาลยั  

10 ราย 
 

● ทุกคณะ(ยกเว้นคณะ      
ครุศาสตร์)  
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่ 

งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่ 

รศ.ดร.กรนิทร ์กาญทนานนท ์
รองอธิการบดี 

1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  
 

ร้อยละ 80 ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติตาม        
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

มากกว่า 
4.51 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา ร้อยละ 80 ● คณะครุศาสตร์ ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับ      
การบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น 

ร้อยละ 50 ● คณะครุศาสตร์ ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู  ร้อยละ 70 ● คณะครุศาสตร์ ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

1.14 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยมี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

มากกว่า   
ร้อยละ 50 

● ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

เป้าประสงค ์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

2.1 ร้อยละของผลงานวจิยั หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 50 
 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.กรนิทร ์กาญทนา
นนท ์
รองอธิการบด ี

2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 9 โครงการ ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนา
นนท์ 
รองอธิการบดี 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

326 ผลงาน ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนา
นนท์ 
รองอธิการบดี 
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2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าทีไ่ด้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI 
SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ทีไ่ด้รับการอ้างอิง ณ  
ปีปัจจุบัน) 

67 บทความ ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ 

รองอธิการบดี 

2.5  จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยกุต์และพัฒนานวัตกรรม 
      2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
      2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  

 
20 ช้ิน 

 
11 ผลงาน 

● คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
● คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
● คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
● คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ 
รองอธิการบดี 

2.6 จ านวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

11 รางวัล ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.กรินทร ์กาญทนานนท์ 
รองอธิการบดี 

2.7 จ านวนผลการวิจยัของอาจารย์ด้านการผลติหรือพัฒนาครูที่ไดร้บัการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิต
หรือพัฒนาคร ู
 
 

5 ผลงาน ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ 

คณะครุศาสตร ์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิกาบดี 
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เป้าประสงค ์3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 
 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้    
และบริการวิชาการ 

ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคณุค่าแกผู่้รับบริการชุมชนและ
สังคมได้โดยสามารถน าผลงานบรกิารวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

11 ผลงาน ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● ส านักส่งเสริมการเรียนรู้    
และบริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบดี 

3.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

3 ชุมชน ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● ส านักส่งเสริมการเรียนรู้  
และบริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

3.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัโดยค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพฒันา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคณุภาพรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต 

มากกว่า 
4.51 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้    
และบริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบดี 

3.5. จ านวนครูที่ไดร้ับการพัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาเพือ่ยกระดับ
ผลการเรยีนรู้และจติพิสัยเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย  
       3.5.1 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิ
       3.5.2 จ านวนครูที่ได้รับการพฒันา  

 
 
40 โรงเรียน 
1,000 คน 

 

● คณะครุศาสตร์ 
● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ 
● คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
● คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร ์
 

รศ.ศศินันท ์เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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● โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
● ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

3.6 ร้อยละของนักเรียนโรงเรยีนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย  
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป  

ร้อยละ 30 
 

● งานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
● คณะครุศาสตร์ 
● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ   

งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานอธิการบด ี

รศ.ศศินันท ์เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

3.7 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ของ
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน ์

10 โรงเรียน ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ            ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ            รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

เป้าประสงค์ท่ี 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ ์ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ      
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

11 ผลงาน ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● งานศิลปวัฒนธรรม 

งานศิลปวัฒนธรรม  
กองพัฒนานักศึกษา 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

4.2 จ านวนเงินรายได้ทีเ่กิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์  

10 ล้านบาท ● งานบริหารทรัพยส์ินและ
รายได ้
● งานศิลปวัฒนธรรม 

งานศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

เป้าประสงค์ที ่5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 30 ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● งานศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบด ี

ผศ. เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี
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5.2 ร้อยละของอาจารย์ทีส่ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมด  
ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รบัการรบัรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

ร้อยละ 10 ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● งานศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบด ี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 50 ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● งานศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบด ี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.4 จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐานอาจารยม์ืออาชีพจาก สกอ. 
หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

8 คน งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบด ี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผูท้ี่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 3 ทุกหน่วยงาน 
 

งานบริหารงานบุคคล
ส านักงานอธิการบด ี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.6 ร้อยละของอาจารย์ทีส่อบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License  ร้อยละ 20 ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● งานศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบด ี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.7 ร้อยละของบุคลากรและผู้น าที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมิน
หลักสตูรตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 80 งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 
ส านักงานอธิการบดี 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ
ส านักงานอธิการบด ี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
 

มากกว่า 
4.51 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบด ี

ผศ.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

5.9 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 5 ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 

งานมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 
กองนโยบายและแผน 

ผศ.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึน้ทะเบียน TQR  ร้อยละ 10 ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 

งานมาตรฐานและ 
จัดการคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน 

ผศ.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2 หน่วยงานทั้งหมด ส านักงานอธิการบด ี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัด้วย Webometrics Ranking เมื่อ
เปรียบเทยีบมหาวิทยาลัยในกลุม่ราชภัฏ 

น้อยกว่า
อันดับ15 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว (ระดับเอเชีย) มากกว่า
195 

อันดับ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● ส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบด ี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.14 ค่าเฉลีย่ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  มากกว่า 
4.51 

ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลยัในทุกมิติ  มากกว่า 
4.00 

ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศกึษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเทียบกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัทั้งหมด 

2 ● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร้อยละ 20 ● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 2 กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

กองกลาง        
ส านักงานอธิการบด ี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.19 อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน(Operation Profit Margin)  
 

0.2 
 

งานการเงิน ส านักงาน
อธิการบด ี

งานการเงิน     
ส านักงานอธิการบด ี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

5.20 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพยส์ินและรายได ้ มากกว่า 
20 

งานบริหารทรัพยส์ินและ
รายได ้

งานบริหารทรัพยส์ิน
และรายได ้

ผศ.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนดและ
ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น  

  ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพ่ือการ แก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 4  มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม 

ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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2.12 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
 1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการท างานระดับสากล 
 1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
 1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
 2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย 
 2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติและท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง 
และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
 2.3 พัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 
 2.4 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 กลยุทธ์  
 3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศา
นุวงศ ์
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 3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรูปการศึกษา และสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching
 3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์  
 4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
 4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
 4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์  
 5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง  
 5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
 5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
 5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  
 5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อม
ต่อการเป็น Semi residential University  
 5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
 5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 
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บทที่ 3 
โครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.1 เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชา
รฐัเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ   
จัดการเรียนรู้ ที่มีการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 

1.1.1 โครงการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
Productive Learning 

ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนใน
คณะ 

ร้อยละ  
70 

พัฒนา ปรับปรุง การจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
learning)  

งบรายได ้
20,000 บาท 

อ.ดร.พิมพรรณ  
พิมลรัตน์ 

ฝ่ายงานวิชาการ 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

1.1.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

1ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

≥ 3.5  งบแผ่นดิน 
7,300 บาท 

อ.ดร.พิมพรรณ  
พิมลรัตน์ 

ฝ่ายงานวิชาการ 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

1.1.3 โครงการจัดหา
วัสดุการศึกษา
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์
 

1.1.2.1.ระดับความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการศึกษา เพ่ือจัดการ
เรียนรูเ้ชงิผลติภาพ (Productive 
learning)ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ≥ 
3.5  

≥ 3.5 จัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ส าหรับการเรียน
การสอนปฏิบัติการ 
 
 

งบรายได ้
23,900 บาท 

อ.ดร.พิมพรรณ  
พิมลรัตน์ 

ฝ่ายงานวิชาการ 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
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1.1 พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ   
จัดการเรียนรู้ ทีม่ีการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
(ต่อ) 

1.1.4 โครงการ

สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนด้าน

วิทยาศาสตร ์ 

 ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

≥ 3.5 จัดหา วัสดุ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ในรายวิชาที่
มีปฏิบัติการ 

งบแผ่นดิน 
25,200  บาท 

งบรายได ้
23,900 บาท 

อ.ปณัท สุขสร้อย ฝ่ายงานวิชาการ 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
 

1.1.5  โครงการ

สนับสนุนนักศึกษาเข้า

ร่วมประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาต ิ

นักศึกษามีการเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
 1 ครั้ง 

ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิต
ผลงานทางวิชาการและ
น าเสนอผลงานต่อ
สาธารณชน                                                       

งบรายได ้
4,200 บาท 

อ.คณิต เรืองขจร ฝ่ายงานวิชาการ 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรยีนรู้     
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมต่อการท างาน
ระดับสากล 

1.2.2  โครงการพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รบั
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ     
80 

● การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะตาม
มาตรฐาน TQF บัณฑิตที่
พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬา
หรือส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
ให้ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 
● จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

งบแผ่นดิน 
17,000  บาท 

งบรายได ้
61,500 บาท 

อ.คณิต เรือง
ขจร 
อ. วุฒิวัฒน์     
อนันต์พุฒิเมธ 
อ.ฉัตรเกษม ดา
ศร ี
อ.รังสรรค์ ลี
เบี้ยว 

ฝ่ายงานวิชาการ 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 



- 19 - 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

จ าเปน็ต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

 1.2.3  โครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ร้อยละ     
30 

อาจารย์จดักิจกรรมใน
รายวิชาให้กับนักศึกษา
โดยน าเอาความรู้งาน
สร้างสรรค์ วิจยั 
นวัตกรรมไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกับชุมชน  

งบแผ่นดิน 
7,500  บาท 
งบรายได ้

15,500 บาท 

อ.ดร.พัณรกร สอนไว 
อ.ฉัตรเกษม ดาศร ี
อ.อัจฉราภรณ์   
ชัยนันทนาพร 

ฝ่ายงานวิชาการ 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

1.2.พัฒนาสมรรถนะ        
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ(Productive 
learning) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมต่อการท างาน
ระดับสากล 

1.2.5. โครงการบ่มเพาะ
ให้บัณฑิต  มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
(Startup) 

1.2.5.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มีการ
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

1 ราย หลักสูตรพัฒนารายวิชา/
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

งบรายได ้
5,000 บาท 

อ.พรรณี พิมพ์โพธิ ์ ฝ่ายงานวิชาการ 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ
ทักษะด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ เสริ ม
ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ส าหรับนักศึกษา 

1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปี่
ที่ เ ข้ าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาทักษะ       
ด้านภาษา 

ร้อยละ  
70 

 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การ ใช้ภาษาสากล  

 จัดการทดสอบ
ความสามารถ CEFR 

 จัดการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาจีน HSK 

งบรายได ้
4,000 บาท 

อ.อัจฉราภรณ์  
ชัยนันทนาพร 

ฝ่ายงานวิชาการ 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
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1.4 สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

1.4.1 โครงการ
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนด้านการ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์วิชาชีพ
การเกษตร 

1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศและ     มีการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

1 
เครือข่าย 

การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนการสอน
หลักสตูรและ
แลกเปลีย่นนักศึกษา
ภายในประเทศ 

งบรายได ้
4,000 บาท 

อ.ดร.เจนจิรา นาม ี ฝ่ายงานวิชาการ 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

 
3.2 เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.1 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย  

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงินสนับสนุนการ
วิจัยต่อป ี

500,000    
บาท 

จัดหางบประมาณวิจัย
จากแหล่งทุนภายใน
และภายนอก 

 มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

 

ฝ่ายงานวิจัย 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

2.2 สรา้งผลงานวิจัย
ทีเ่ป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์ระดับ  
ชาติและท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาต ิ

2.2.1. โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์     เพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 

2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสรมิการผลติผล
งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ ระดับ
ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละ    
80 

 ส่งเสริมและสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

 อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย 
ผลิตนวตักรรมเพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

 มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

 

ฝ่ายงานวิจัย 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
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2.2 สรา้งผลงานวิจัย
ทีเ่ป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์ระดับ  
ชาติและท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาติ 
(ต่อ) 

    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
องค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติการวจิัย และการ
ท าวิจัยร่วมระหว่าง
เครือข่าย 

 พัฒนาบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติส่งเสริม 
สนับสนุนการไปน าเสนอ
ผลงานในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

 ส่งเสริมให้อาจารย์
ตีพิมพ์ผลงานใน
ฐานข้อมูล TCI ISI SJR 
และScopus 
ส่งเสริม สนับสนุน การ
ให้ความรู้ด้านการวิจัย
ให้กับนักศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัยเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย 

   

2.2.2โครงการส่งเสริม
ผลงานวิจัยเชิงประยกุต์
และพัฒนานวัตกรรมจนมี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

2.2.2.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การส่งเสริมผลงานวิจยัเชิง
ประยุกต์และพัฒนานวตักรรม   
จนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 2 ส่งเสริมการผลติผล
งานวิจัยเชิงประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรมจน
มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ฝ่ายงานวิจัย 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

 

ฝ่ายงานวิจัย 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
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2.4 พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา  

2.4.1 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

2.4.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ   
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา 

ระดับ 1 ● การจัดการความรู้ 

● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ จากการ
ปฏิบัติการวิจัยระหว่าง
อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นร่วมกัน 

  
 ฝ่ายงานวิจัย 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

 

ฝ่ายงานวิจัย 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ระดับ 5 มีการจดทะเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.4.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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3.3 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1  สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัต ิ     
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยูไ่ด้
อย่างยั่งยืน 

3.1.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยูไ่ด้อย่าง
ยั่งยืน  

3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้านจังหวัด
สระแก้วที่มฐีานข้อมูลต าบลใน
การคัดเลือกชุมชนส าคญัเพื่อใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

11  หมู่บ้าน 
 

● สร้างเครือข่ายร่วมกับ
ท้องถิ่น 
● ส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน 
● จัดท าฐานข้อมูล
หมู่บ้าน 
● รายงานฐานข้อมูล
หมู่บ้าน 
● คัดเลือกหมู่บ้านที่
ส าคัญเพื่อท ากิจกรรม
พันธกิจสัมพันธ์ 

1,694,000 บาท อ.กีรฉัตร  วันช่วย 
อ.ฉัตรชัย เสนขวัญ
แก้ว 
อ.ดร.พิมพรรณ 
พิมลรัตน์ 
อ.คณิต เรืองขจร 
อ.พรรณี พิมพ์โพธิ ์
อ.ปณัท  สุขสร้อย 
อ. วุฒิวัฒน์     
อนันต์พุฒิเมธ 
อ.ฉัตรเกษม ดาศร ี
อ.รังสรรค์ ลีเบี้ยว 
อ.ดร.เจนจิรา นามี 
อ.นิตยา ทองทิพย์ 

ฝ่ายงานพันธกิจ

สัมพันธ์ มรภ. 

วไลยฯ สระแก้ว 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  
  ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน และมีการจัดการบรรยาย
สาธารณะ (Public Lecture 
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3.4 เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

4.1 บริหารจัดการ 
งานส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะ  
และวัฒนธรรมทั้ง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสรมิ
ศาสนาท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ  
4 

● จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
● ประกวดผลงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ 
● สร้างผลงานอนุรักษ์ 

ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

งบแผ่นดิน 
50,000 

อ.คณิต เรืองขจร 
อ.ฉัตรชัย เสน
ขวัญแก้ว 
อ.กีรฉัตร  วัน
ช่วย 

ฝ่ายงาน
ศิลปวัฒนธรรม  
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
  3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนิน  3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6-7 ข้อ 

 

3.5 เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่
มีความสามารถ        
ให้เข้าท างานใน
มหาวิทยาลยั     
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่องทันต่อ
ความเปลีย่นแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ 

ระดับ 5 ● จัดท าแผนอัตราก าลัง 
และแผนพัฒนาบคุลากร  
● ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน 
● บริหารเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนเงินประจ า
ต าแหน่ง  
● บริหารกองทุน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลยั 
● กิจกรรมสร้างสรรค์และ
พัฒนาบุคลากร   
● สนับสนุนให้บุคลากร    
ท าผลงานเสนอเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
● พัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  

299,400 อ.กีรฉัตร วัน
ช่วย 

บริหารทั่วไป 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

    ● พัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  
● ประเมินผลความพึง
พอใจท่ีมีต่อสถาบัน 
● ค่าตอบแทนล่วงเวลา       
เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าที่
ส านักงาน  
● ประชุมคณะกรรมการ
ในหน่วยงาน 

   

5.3 พัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของ   
การด าเนินงาน    ตามแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับ 5 
 

การบริหารจัดการการ
ประกันการศึกษาคุณภาพ
ภายใน (IQA) 
 

งบแผ่นดิน 
6,500  บาท     
งบรายได ้
3,500  บาท                                               

อ.คณิต  เรือง
ขจร 

งานบริหาร
ทั่วไป 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

  5.3.1.2. ระดับความส าเรจ็การ
จัดการคณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนิน ทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) 

ระดับ 5 การจัดการคุณภาพการ  
ศึกษาเพื่อการด าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 
 
 

  

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผนท่ีก าหนด 

 ● กิจกรรมก ากับติดตาม           
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัการ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัและคณะ 
● การบริหารส านักงาน            

งบแผ่นดิน 
219,200 บาท     
งบรายได ้
24,800 บาท                                               

อ.กีรฉัตร วันชว่ย บริหารทั่วไป 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

(วัสดุส านักงาน ครุภณัฑ์
และวัสดุการศึกษา 
เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ) 
● ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานท่ี 
● การบริหารความเสี่ยง  
● การตรวจสอบภายใน 

 5.4.2โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการทบทวน
การติดตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 
และจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ า    
ปีงบประมาณ 2563 

มีแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ท่ีมีคุณภาพ 

 1.ประชุมทบทวนผลสัมฤทธ์ิ
ของการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
2.จัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563                    

งบรายได้  
50,000  บาท 

อ.กีรฉัตร  วันช่วย บริหารทั่วไป 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลยัให้เป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว
ที่มีสุนทรียะ การ
อนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดแีละ 
มีความพร้อมด้าน
อาคารสถานท่ี 

5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

5.5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
บริหารจดัการมหาวิทยาลัยสเีขียว  

ระดับ 4 ● พัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริเวณ  รอบอาคาร 
สถานท่ี  
● การจัดการด้านพลังงาน 
● การจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลยั  
● การจัดการน้ า  
● การจัดการอากาศ 
● การจัดการความ

งบแผ่นดิน 
200,000 

อ.ฉัตรชัย เสน
ขวัญแก้ว 

บริหารทั่วไป 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

 
 

ปลอดภัย  
● การปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค พื้นฐาน 
● การปรับปรุงระบบการ
ขนส่ง 
● จัดท าพื้นที่ส าหรบั
นักศึกษาในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน   (Co-Working 
Space) 

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยัให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลีย่  ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่ง
สนับสนุน    การเรียนรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการขั้นพ้ืนฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

>3.51 ● จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
● พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
● พัฒนาฐานข้อมูลการ
เรียนรู้ 
 

งบรายได้  
50,000  บาท 

อ.กรีฉัตร  วันช่วย บริหารทั่วไป 
มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.7 บริหารจัดการ
รายได้จากสินทรัพย์  

5.7.1 โครงการบริหาร
จัดการรายได้จาก
สินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
แผนการบริหารจัดการรายได้ของ
สินทรัพย์  

ระดับ 4 ● กิจกรรมจัดหารายได้จาก
สินทรัพย์ 

● กิจกรรมสนับสนุนหรือพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

● กิจกรรมบริหารส านกับริหาร
ทรัพย์สินและรายได้ 

 อ.กีรฉัตร  วันช่วย บริหารทั่วไป 
มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
 ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
  ระดับ 1 มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  
  ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
  ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
  ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  ระดับ 1  มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
  ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100 
  ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  
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ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน   
  1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคระเพ่ือพิจารณา 

  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าต่อเนื่อง 
  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 เกณฑ์มาตรฐาน 
  1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 
  2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหยดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคระ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 
  4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 เกณฑ์การประเมิน 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

  

 ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1.2 ระดับความส าเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 
  ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
  ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 

ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  
  ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
  ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  

 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  

 ตัวช้ีวัดที่ 5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
  ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
  ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
  ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
  ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
  ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวมากกว่า 3.51  

ตัวช้ีวัดที่ 5.7.1.1 ระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
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 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
 ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
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บทท่ี 4 
นิยามศัพท์ 

2.1 นิยามศัพท์ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 
2.1.1 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 

 นิยามศัพท์ 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึงผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาตัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

  1.1 ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
ต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
   1.2 ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
   1.3 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

 ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานการสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ผลงานวิจัย
หรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการ
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ประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ 
   1.1 ระดับชาติ หมายถึง มีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
   1.2 ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความท่ีมาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ  
 เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการเผยแพรร่ะดับนานาชาติในปีงบประมาณนั้นๆ 
X 100 

ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท้ังหมดในปีงบประมาณนั้นๆ 

  

 ตัวช้ีวัด 1.3 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
  นิยามศัพท์  
  • แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพนั้น 
ๆ มีหลักฐานความส าเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  
  • การนับแนวปฏิบัติที่ดีไม่นับซ้ ากับปีที่ผ่านมา 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 

 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป 

 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2  ขึ้นไป 
  นิยามศัพท์ 
  • นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ของทุกคณะ วิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  นักศึกษาระดับบัณฑิตก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562 

  กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุม่สหภาพยุโรป  
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ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความ

คิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการท างาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถ
ใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ท่ีจะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ 
สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

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

ขึ้น รวมทั้งจะอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญขอข้อความทั่วๆไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การ

ท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 

Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้

สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความ
คาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตนเอง และผู้อ่ืนได้ สามารถตั้งค าถาม
เกี่ยวกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน 
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 ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล (The Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  

 
  เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
หรือเทียบเท่า X 100 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.5 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 
 นิยามศัพท์ 

  • Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ตั้งเพ่ือค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการท าธุรกิจที่ยังไม่มีใครท ามา
ก่อน 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 นิยามศัพท์ 

  • ผลการส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562 

 เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 100 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่จบการศึกษา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.8 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา  
 นิยามศัพท ์

  • สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ จบการศึกษาในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 ที่สามารถ
สอบข้าราชการบรรจุครูได้รับราชการครู หรือได้รับขึ้นทะเบียนส ารองเพ่ือเรียกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชาการ หรือ ได้ท างานเป็นครูในสถานศึกษาเอกชน 

 เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา 

X 100 
จ านวนบัณฑิตครูทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.9 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น 
  นิยามศัพท์ 
  • การท างานในท้องถิ่น หมายถึง การท างานในภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน หรือการท างานในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้วเกิด 

  เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 จ านวนบัณฑติครูที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น 

X 100 
จ านวนบัณฑติครูทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ 

 
 ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
  นิยามศัพท์  
  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) อยู่ในระดับดี หมายถึง  ระดับผลคะแนน O-NET แตละกลุมสาระ 
   ระดับ1 ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ ากวารอยละ 50 และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
   ระดับ 2 พอใช  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ ากวารอยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
   ระดับ 3 ดี  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกวารอยละ 50 แตต่ ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
   ระดับ 4 ดีมาก  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 2.1.2 เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
 ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

นิยามศัพท ์

  งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม 
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 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่
เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ 
(visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) 
ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ   

 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจาการใช้ความรู่และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่มเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 
รูปแบบ 

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

ผลการด าเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาท าร่วมกัน 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การ

พัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ X 100 
จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรม ทั้งหมด 

 

 ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  นิยามศัพท ์
  • การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 
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25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 
  • การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับ
สมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ 
อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 

 ตัวชี้วัดที่ 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่
ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

นิยามศัพท์ 
• นับผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน  

  • จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand , Social 
Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น 

นิยามศัพท์ 

 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพ้ืนฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ อาหาร        
ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

 สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) 
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ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง  

 อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีมี
ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุง
คุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห่า ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในหารเก็บรักษาพืชผักผลไม่
ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   

 ตัวช้ีวัดที่ 2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
นิยามศัพท์ 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการ

ประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทา งการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็น
ยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย 
ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    

 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความ
เป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคระกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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 2.1.3 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
นิยามศัพท์ 
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความพอเ พียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะจะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอ บ และความ
ระมัดระวังย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ 
ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู้ 

 ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิ ชาการไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

นิยามศัพท์ 

 ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยค านึงถึงความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ ผลของการบริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอก
และเมื่อด าเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
นิยามศัพท์  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง  

1. ชุมชนเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยื่น 
2. มีระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญของชุมชน ที่สามารถน าไปจัดท าทั้งพ้ืนที่ ท าการพัฒนาตนเองและสื่อสารกับสาธารณะ  
3. มีแผนของชุมชนที่ครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติ   เด็ก/เยาวชน ยาเสพติด และมีการปฏิบัติตามแผน 
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4. ปัญหาร่วมของคนในพ้ืนที่ ได้รับการยกระดับเชื่อมโยง และถูกจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบและชุมชนตระหนักเรื่องการมีสวนร่วมใน
การว่างแผนด าเนินการ ติดตามตรวจสอบ 

5. มีรูปธรรมจัดการปัญหาในชุมชน โดยมีชุมชนเป็นแกนหลัก มีองค์กรชุมชนที่หลากหลาย 
6. ชุมชนมีการจัดการที่ดินโดยชุมชน มีการจัดการทุนชุมชน ระบบสวัสดิการ ทีการความมั่นคงทางอาหาร   มีแหล่งพลังงาน เป็นระบบ

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

 ตัวช้ีวัดที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะท่ีสูงข้ึนจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
นิยามศัพท์  
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึ้นจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
X 100 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาวิทยะฐานะโดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
นิยามศัพท์ 
โรงเรียนในท้องถิ่น หมายถึง โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
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 2.1.4 เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อ
ประชาชน 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

 
 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ท้ังหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรอง
คุณวุฒิจาก ก.พ. 

 เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ   
 
 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 
 
 
 ตัวช้ีวัด 5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน  
 เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ 
x 

10
0 จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น   
x 100 

จ านวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 
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 ตัวช้ีวัดที่ 5.5 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License  
 นิยามศัพท์  
 อาจารย์ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License สอบผ่านแล้ว ไม่น ามานับช้ า 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
 นิยามศัพท์  

 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment)  หมายถึง  การบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพ่ือให้งานของ
สถาบัน บรรลุผลส าเร็จ การด าเนินการของสถาบันเพ่ือรักษาบรรยากาศในการท างานเพ่ือให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการท างาน 

 ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลัง หมายถึง  
   1. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตราก าลัง โดยมหาวิทยาลัย
มีวิธีการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับก าลังคนที่ต้องการ  
   2. บุคลากรใหม่  มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึงความ
หลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน  
   3. การท างานให้บรรลุผล  การจัดระบบและบริหารบุคลากร เพ่ือ 

 3.1 ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จ 
 3.2 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่  
 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีผลการด าเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย  

   4. การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขัดความสามารถและอัตราก าลังที่เปลี่ยนไป 
โดยมีวิธีการ 
    4.1 การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของงสถาบัน เพ่ือให้ม่นใจว่าสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ป้องกันการลดจ านวนของบุคลากร และเพ่ือลดผลกระทบหากจ าเป็น 
    4.2 การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพ่ิมของบุคลากร  
    4.3 การเตรียมบุคลากรเพ่ือรับหารเปลี่ยนแผลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจ าเป็น  

 บรรยากาศด้านบุคลากร  
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   1. สภาพแวดล้อมของที่ท างาน  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความ
สะดวกในการท างานของบุคลากร มีตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดล้อมการท างานที่ แตกต่างกัน มีความแตกต่างที่
ส าคัญในปัจจัย  
   2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และมีนโยบาย ให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของบุคลากรที่มีความหลากหลายและความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญ 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR  
นิยามศัพท์ 
TQR  หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQR : Thai Quantifications Register) 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
นิยามศัพท์ 
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพ่ือให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศ

นของมหาวิทยาลัย การสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนา
บุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทใน การปรับปรุงและสร้าง
นวัตกรรม 

1. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  
   1.1 วัฒนธรรมองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารทีเปิดกว้าง มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและ
บุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน วัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอ้ือ
อ านาจ (empower) ให้กับบุคลากร  
   1.2 ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน  การก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของ
บุคลากร  
   1.3 การประเมินความผูกพัน  การประเมินทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของ
บุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ วิธีการและตัวชี้วัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ส าหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใช่ตัวชีวัด



- 47 - 
 

อ่ืนๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน  การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบคลากรเพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 
   1.4 การจัดการผลการด าเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้
พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิด
เรื่องต่อไปนี้ 
  2. การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพ่ือท าให้เกิดนวัตกรรม  
   2.1 การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนของผู้เรียน  
   2.2 การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  
  3. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
   3.1 ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร 
ผู้บริหาร และผู้น าแต่ละคน ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้  

 การให้ความส าคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว  
 สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม 
 สนับสนุนจริยธรรมและการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
 ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
 ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ  
 ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้น าความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการท างาน  

   3.2 ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนาสถาบันในเรื่อง 

 หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
 ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพ่ือชี้บ่งโอกาสส าหรับการปรับปรุงทั้งในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนา

และการเรียนรู้แก่บุคลากร 
   3.3 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดการความก้าวหน้านมหน้าที่การงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุการวางแผนสืบทอด
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารและผู้น า 
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 ตัวชี้วัดที่ 5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
นิยามศัพท์ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการจากการด าเนินการและความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. นายจ้าง  
2. บัณฑิต  
3. ผู้รับบริการวิชาการ 
4. นักศึกษา  
5. บุคลากร  
6. ผู้ปกครอง 
7.ศิษย์เก่า  
8. ประชาชน  

 ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน  2. การบริการวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.การบริหารจัดการ  

 ตัวชี้วัดที ่ 5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  นิยามศัพท์ 

 นักเรียนในท้องถิ่น หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 

 ตัวชี้วัดที่ 5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 นิยามศัพท์ 
 รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของส านักทรัพย์สินและรายได้ค่าเทอมของนักศึกษา 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.19 อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operation Profit Margin)  
 นิยามศัพท์ 
 อัตราก าไรจากการผลการด าเนินงาน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการท าก าไร หลังจากหักต้นทุนสินค้าและหัก
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ค่าใช้จ่ายรวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งดี 
  เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

 

อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operating Profit Margin)(%) = 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงาน 

 

2.2 นิยามศัพท์ ประเด็นยทุธศาสตร์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 
2.2.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
โครงการ 1.1.1 โครงการพฒันาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่

จัดการเรียนการสอนในคณะ 
นิยามศัพท์  
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning)  หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดนเน้น

ให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือ
กระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

X 100 
จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในคณะ 

 
 
โครงการ 1.1.2 โครงการบรหิารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) 
ตัวช้ีวัดโครงการ  1.1.2.1.รอ้ยละของการเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

learning) 
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เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 
 

 

โครงการที่ 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวช้ีวัดโครงการ 1.2.1.1  ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
 
 

 

โครงการ 1.2..2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

นิยามศัพท์ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง บุคลิกลักษณะของบัณฑิตที่แสดงออกถึงทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

ในปัจจุบันและอนาคตมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและตลาดแรงงานต้องการ โดยมีทักษะมนศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการปฏิรู ป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3Rx 8C กล่าวคือ  

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

8C ได้แก่ 
1.ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา(Critical Thinking and problem solving) 

การเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

X 100 งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพทั้งหมดที่ได้รับการ

จัดสรรตามแผน 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
x 100 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
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2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) 
3. ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork and leadership) 
4. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, information and media literacy) 
5. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT literacy ) 
7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and learning skills) 
8.ความมีเมตตากรุณา (compassion) 

ดังนั้นทักษะของคนต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ (Knowledge Worker)  และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) 
ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพอะไร 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

X 100 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
โครงการที่ 1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชนต่อ

จ านวนนักศึกาทั้งหมด 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

 
 
 
 
 โครงการที่ 1.2.5.โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)  
 ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.2.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน x 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
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เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 

 

 โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 

นิยามศัพท์  
ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

 ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนส าหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยส านักงานดูแลการ
สอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้
ภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
 
 

 
โครงการที่ 1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.6.1.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
จ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

X 100 
จ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตทั้งหมดทุก 

 
 

จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
x 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
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2.2.2 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง  ม่ัง
คั่ง ย่ังย่ืนของประเทศ 

โครงการที่ 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับ

ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์
ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

x 100 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมดที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ

โจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 

โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
นิยามศัพท ์

 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติหรือ       เป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ
อาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน  
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โครงการการที่ 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.3.1 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

นิยามศัพท์  

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ  
25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับ
สมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิ ชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประ เทศ และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 
โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ท่ีด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครู เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู 
เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพ่ือผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครู เพ่ือให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู x 100 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
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 2.2.3 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.1 ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ 
ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 

โครงการที่ 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพ้ืนที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหมู่บ้านหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชน

ส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น x 100 

จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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 โครงการที่ 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา/เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา/เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง X 100 
จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

 
 โครงการที่ 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2.1 ร้อยละของการด าเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

เกณฑ์การค านวณในปีนั้นๆ  
จ านวนการด าเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ 

X 100 
จ านวนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ท้ังหมด 

 
 โครงการที่ 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

ตัวช้ีวัดโครงการที่ 3.2.3.1 ร้อยละของการด าเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  

จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
X 100 

จ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
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2.2.4 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส ธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่
ยอมรับต่อประชาชน  

โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  
 ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน  

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน 

X 100 
จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้ก าหนดให้พัฒนาหรือแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้ 

โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารส านักงาน  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่ก าหนด 

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

X 100 
จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่ก าหนด 

โครงการที่ 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 

เกณฑ์การค านวณปีนั้นๆ  
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

X 100 
จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่ก าหนด 

 

2.3 เป้าหมายตัวชี้วดัของเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดโครงการ 
2.3.1 เป้าหมายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 
2.3.1.1 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.1 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ผลงาน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ผลงาน 
3. คณะครุศาสตร์ 3 .ผลงาน 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 3  ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3  ผลงาน 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 ผลงาน 
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 5 ผลงาน 
รวม 40 ผลงาน 

 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ผลงาน 
3. คณะครุศาสตร์ 3 ผลงาน 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 2 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1  ผลงาน 
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9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ผลงาน 
  รวม 24 ผลงาน 

 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด  
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 25 ผลงาน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ผลงาน 
3. คณะครุศาสตร์ 40 ผลงาน 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  40 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 40 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 ผลงาน 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 5 ผลงาน 
รวม  300 ผลงาน 

ตัวช้ีวัดที ่1.5 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562  

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ราย 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ราย 
3. คณะครุศาสตร์ 1 ราย 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ราย 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ราย 
6. คณะวิทยาการจัดการ 1ราย 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ราย 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ราย 
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9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ราย 
รวม  10 ราย 

 2.3.1.2 เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของ
ประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

 เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน 
3. คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1  ผลงาน 
9.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดสระแก้ว 1 ผลงาน 
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 ผลงาน  

              รวม 10 ผลงาน 

ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21 ผลงาน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70 ผลงาน 
3. คณะครุศาสตร์ 30 ผลงาน 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 ผลงาน 
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5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 30 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 30 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 40 ผลงาน 
9.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 15  ผลงาน 
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 30 ผลงาน 
     รวม 311 ผลงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่
ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 บทความ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 บทความ 
3. คณะครุศาสตร์ 10 บทความ 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 บทความ 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 บทความ 
6. คณะวิทยาการจัดการ 5 บทความ 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 บทความ 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 บทความ 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 บทความ 
    รวม 67 บทความ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



- 62 - 
 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ผลงาน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ผลงาน 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ผลงาน 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1  ผลงาน 
รวม 19 ผลงาน 

ตัวช้ีวัดที ่2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 รางวัล  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รางวัล 
3. คณะครุศาสตร์ 1รางวัล 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รางวัล 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 รางวัล 
6. คณะวิทยาการจัดการ 1 รางวัล 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 รางวัล 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 รางวัล 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สระแก้ว 1 รางวัล 
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 รางวัล 
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 รางวัล 
    รวม 11 รางวัล  

 2.3.1.3 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน 
3. คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 
9. มหาวิทยาลัยราชภัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 ผลงาน 
11.ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 ผลงาน 

รวม 11 ผลงาน 

 2.3.1.4 เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรม
และเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน 
3. คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน 
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5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 3 ผลงาน 
11. งานศิลปวัฒนธรรม 8 ผลงาน 
รวม 20 ผลงาน 
 

 1.3.2 เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ 
1.3.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิคภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม

รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการที่ 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 
ตัวชี้วัดโครงที่ 1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เครือข่าย 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เครือข่าย  
3. คณะครุศาสตร์ 1 เครือข่าย  
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 เครือข่าย  
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เครือข่าย  
6. คณะวิทยาการการจัดการ 1 เครือข่าย  
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 เครือข่าย  
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
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9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 เครือข่าย  
10. บัณฑิตวิทยาลัย 1 เครือข่าย  
11. ศูนย์ภาษา 1 เครือข่าย  

   รวม 11 เครือข่าย  

 1.3.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด 3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดปทุมธานี 1 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 1 หมู่บ้าน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดปทุมธานี 1 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 1 หมู่บ้าน 
3. คณะครุศาสตร์จังหวัดปทุมธานี 1 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 1 หมู่บ้าน 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 1 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 1 หมู่บ้าน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จังหวัดปทุมธานี 1 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 1 หมู่บ้าน 
6. คณะวิทยาการจัดการ จังหวัดปทุมธานี 1 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 1 หมู่บ้าน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 1 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 1 หมู่บ้าน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จังหวัดปทุมธานี 1 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 1 หมู่บ้าน 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หมู่บ้าน 
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป จังหวัดปทุมธานี 1 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 1 หมู่บ้าน 
11. ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จังหวัดปทุมธานี 1 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 1 หมู่บ้าน 
 รวม จังหวัดปทุมธานี 11 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 20 หมู่บ้าน 
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บทท่ี 5 
การก ากับติดตาม 

1. แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน 
  การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนโดยจะต้องมีการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระส าคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้ บริหารทุก
ระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการน าประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของคณะ ส านัก ผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้
สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอ้ืออ านวยต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และจัดให้
มีการก าหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จั ดประชุม
ติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 

  เพ่ือท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มี
สมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทาง
การประเมินผลการด าเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคใ นการติดตาม
และประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็น
พิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 
 



- 67 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
  การขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้
เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
    1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล  ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ ส านัก รวมทั้งส านักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด า เนินงานเพ่ือจะได้มีการพัฒนา
นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

     1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยจ าเป็นต้องมีการน าเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรอบ 
รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริ หารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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      1.3 การมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   

     1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล 
สร้างการรับรู้ถึงผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็น
ระยะ เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้ มีการน าเสนอ 
เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน  อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง   สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

2. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
    2.1 การพัฒนาผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย

ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงาน   
ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ าเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลั ยจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน  

   2.2 การร่วมมือกันการท างานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการน ายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็น
กระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงท าให้การขับเคลื่อนก ารด าเนินงาน ตาม
แผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการท างานแบบเครือข่ายและการเป็น
กัลยาณมิตรที่ดีซ่ึงกันและกัน จึงจะท าให้การด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการประสบผลส าเร็จ 

      2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
แผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้หน่วยงาน บุคล ากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การด าเนินการที่ได้มีการก าหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ 
การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลส าเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 
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    2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใน 12 เดือน ของทุกปี และน าเสนอผลการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะและน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 
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ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

ด้านการศึกษา 
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฎิรูป
การศึกษาแห่งการเรียนรู้   โดย
ให้ความส าคัญ ทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือก           
ไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพ       
ของคนไทยให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตโดย
มีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สัมมาชีพในพื้นที่  ลดความ
เหลื่อมล้ าและพัฒนาก าลังคนให้
เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ 
ทั้งในด้านเกษตร อุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ 
 
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย
โดยส่งเสริมการเรียนรู้   ตลอด
ชีวิต เพื่อให้สามารถ    มี
ความรู้ และทักษะใหม่ที่

ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา  
1.ปรับเปลีย่นค่านิยมคนไทยให้
มีคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์
2. พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ
ความรู้และความสามารถ ใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3. ยกระดับคณุภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
แผนงานโครงการ  
1. แผนงานการลงทุนพัฒนา
เพิ่มศักยภาพปฐมวัย 
4. แผนการยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความ
เป็นธรรม 
แนวทางการพัฒนา  

นโยบายข้อ 2 การปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อปรับเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งหลักสูตร อาจารย์ บณัฑิตและ
นักศึกษา ให้มีความหลากหลาย 
ครอบคลมุทั้งสายวิชาการ สายวิชาชีพ
และปฏิบตัิการเพื่อผลตินักวิจัย/
นักวิชาการ (Academic) นักวิชาชีพ
ช้ันสูง (Professional) และนัก
เทคนิค/นักปฏิบตัิ 
(Technical/Practice) ให้สอดคลอ้ง
กับความต้องการของประเทศรวมทั้ง
สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน 
 
นโยบายข้อ 6 การส่งเสริมเครือข่าย
มหาวิทยาลยั      เป็นกลไกส าคัญใน              
การขับเคลื่อน นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติหรือด าเนินการ ตามโจทย์ ใน
การพัฒนาประเทศและเครือข่าย
ผลักดันประเด็นท่ีสถาบันอดุมศึกษา
ต้องการให้ส่วนกลางเข้าไปช่วย
สนับสนุนโดยเครือข่ายเป็นกลไกใน
การเช่ือมโยงการศึกษาทุกระดับและ
ภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่และประเทศ 

ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ 
1.รอยต่อการศึกษาระดบัอ่ืน 
7.เครือข่ายอุดมศึกษา 
8.การพัฒนาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
9.โครงสรา้งพื้นฐานการเรียนรู ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน             
การจัดการศึกษา         
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
นโยบายข้อ 3 
พัฒนาและผลิตบณัฑติ    
ให้มีความรู้
ความสามารถ           
มีอัตลักษณ์เด่นชัด         
เป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิต
บัณฑิตโดยกระบวน        
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูป แบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิ
บาล 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้ม    
การจ้างงานในอนาคตปรับ
กระบวนการเรียนรู้และ
หลักสตูรให้เช่ือมโยงกับ       
ภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้
และคณุธรรม เข้าด้วยกัน
เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่
เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น การมีคณุธรรม 
จริยธรรมและความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผูเ้กี่ยวข้องทั้งใน และ
นอกโรงเรียน 

2. การกระจาย การให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และสวสัดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
แผนงานโครงการ 
3. โครงการบริหารจดัการ
งบประมาณด้านการศึกษา
แบบมุ่งเน้นสัมฤทธ์ิ  
 

ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิต
และพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมี
จิตวิญญาณของความเป็นครู                 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒ ิตรงตาม
วิชาที่สอนอน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียน  การ
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู 
หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความ
เป็นธรรม 
แนวทางการพัฒนา  
3.การเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และชุมชนและการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา

นโยบายข้อ 8 การผลิตพัฒนาครู และ
ผู้บริหารการศึกษา   การผลิตครูที่มี
คุณภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการ  ของประเทศทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพโดยหลักส าคัญ คือการ
พัฒนาวิธีการผลิตครู ตั้งแต่
กระบวนการรับเข้า กระบวนการผลิต
ครู   ขั้นตอนที่ส าเร็จการศึกษาติดตาม
ดูแลครูเพื่อจะไปช่วยเหลือโรงเรียนที่

 
 

 

 

 

นโยบายข้อ 2 สร้าง
ผลงานเชิงประจักษใ์น
การเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ     
การพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ 

 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอด เผยแพร่ 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
Coaching  
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น รวมทั้งปรับระบบ การ
ประเมินสมรรถนะทีส่ะท้อน
ประสิทธิภาพการจดัการเรียน
การสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ตนเองได้มสีิทธิในการจดัการ
ทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน  
แผนงานโครงการ 
4.โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง  

บัณฑิตไปท างานด้วย นอกจากนี้ยังมี
แนวนโยบายที่จะเสนอรัฐบาลให้ใช้
เครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่ายเป็น  
พี่เลี้ยงในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 

นโยบายข้อ 5 
พัฒนาการบริหาร
จัดการในมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
2.พัฒนาเมือง  
2.1.แนวทางการพัฒนาหลัก 
2.1.2.ส่งเสริมการจดัการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณา
การภายใต้การมี ส่วนร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน  
2.2.แนวทางการพัฒนาเมือง
ส าคัญ 
2.1.2.พัฒนาเมืองปริมณฑล
(สมุทรปราการ นนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการบริการธรุกิจและ

   ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์และ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

การพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่ง
และโลจสิติกส์ ศูนย์บริการด้าน
สุขภาพและการศึกษาและเมืองที่
อยู่อาศัย 

 

ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร ์
แนวทางการพัฒนา  
1.เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพณิชย์และเชิง
สังคม  
2.พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur) 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

  นโยบายข้อ 2  สร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ    
การพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็น   ที่ยอมรับ 
 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแกไ้ข
ปัญหาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้ง           
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการ
เรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจใน

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
รณรงค์ สร้างจิตส านึก    
ทางวัฒนธรรม การเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการ
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

ประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย น าไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่า                 
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาล  
แนวทางพัฒนา  
1.ปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัวมี
ขนาดเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
2.ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไกใน
การติดตามตรวจสอบการเงิน 
การคลังภาครัฐ  
5.ป้องกันและปราบปราม  การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นโยบายข้อที่ 1 การลงทุนพัฒนา
ประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา 
มีกลไกการด าเนินงานใน 3 โครงการ 
ได้แก่  
1.1. โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหมเ่พื่อให้ได้
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน  
1.2 โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลยัระดับโลก 
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นอุดมศึกษาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลก 
 

ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ 
2. การแก้ไขปัญหาอดุมศึกษา
ปัจจุบัน  
- การจัดสถาบัน 
อุดมศึกษา 4 กลุ่ม  
3. ธรรมาภิบาลและ  บริหาร
จัดการ  
4.การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
5. การเงินอุดมศึกษา 
6.การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 - การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐ
กลุ่มใหม ่

นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลยัขนาด
กลาง 
 
นโยบายข้อ 5 พัฒนา    
การบริหารจัดการใน
มหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ        
ที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลยั 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

6.ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัยเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
แผนงานโครงการ  
2. การปฏิรูปการพัฒนา
ข้าราชการ  
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ  
4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
วางระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณเชิงพื้นที่ 
 5. การบูรณาการโครงสรา้ง
พื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร 
(Information and 
communication 
Technology/ICT) ส าหรับ
ภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure)  
9. การสร้างกลไกล“ยับยั้ง” 
และ“สร้างความตระหนักรู้” 
เพื่อป้องกันการทุจริต 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

10.การพัฒนากระบวนการ
จัดท านโยบายสาธารณะรวมถึง
กฎหมาย กฎระเบียบ ให้มี
คุณภาพและมสี่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน  

 

 นโยบายข้อ 3 การประกันคณุภาพ
การศึกษาและ การส่งเสรมิ
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายในของตนเองทั้ง
ในระดับหลักสตูร คณะ สถาบัน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพ และ
บริบทของแต่ละกลุ่มสถาบัน 

 นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจดั
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 5 การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อความ  เป็นเลศิสูส่ากล 
 

 
 
 
 
 
 
. 
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

 นโยบายสภาฯข้อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทีเ่ป็น
เลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

นโยบายสภาฯข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอดุมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทอ้งถิ่น  

นโยบายสภาฯข้อ 4  พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารฐัเพื่อ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการที่เป็นเลิศสู่
สากล 

นโยบายสภาฯข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ         
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive 
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้อง โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายสภาฯข้อ 5  พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการที่เป็นเลศิสูส่ากล 


