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ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำร และบริหำรงำนของสถำบันซึ่งต้องมีกำร

ประสำนงำนกับบุคลำกรทุกฝ่ำย ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย รวมทั้งผู้บริหำร คณำจำรย์ นักศึกษำ พนักงำน 
คนงำน และบุคลำกรภำยนอกที่มำติดต่อ  
 แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดีฉบับนี้ได้ทบทวน และปรับปรุงเป็นแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 – 2564 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยได้ก ำหนดแผนงำน โครงกำร 
กิจกรรม และตัวบ่งชี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนภำรกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดีเกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลต่อไป 
ส ำนักงำนอธิกำรบดีใคร่ขอขอบคุณหน่วยงำนภำยใน ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิได้เสียสละเวลำให้ควำมรู้ 
และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์ มำ ณ โอกำสนี้ และหวังว่ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป 
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บทท่ี 1 

ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี 

1. ปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 1.1 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
  เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รัฐมนตรี ณ ขณะนั้น) พร้อมด้วยรองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สรนิต ศิลธรรม 
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ผู้บริหำรระดับสูง 
และอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง 38 แห่ง เข้ำร่วมหำรือระดมควำมคิดเห็น สร้ำงควำมรู้และนวัตกรรมให้มี
คุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือกับภำคประชำชน ชุมชน ท้องถิ่น และ
ผู้ประกอบกำรในกำรจัดกำรศึกษำ และบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้มีควำมคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลัก
ธรรมำภิบำล สู่กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ใน “โครงกำรส ำคัญเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)” ณ ห้องประชุม
ศำสตรำจำรย์วิจิตร ศรีสอ้ำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร โดยมีควำมเห็นเกี่ยวกับ 
ค ำว่ำ “ราชภัฏ” หมำยถึง “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ซึ่งมีควำมหมำย ที่ส ำคัญและลึกซึ้ง เปรียบเสมือน
ว่ำ สถำบันรำชภัฏ หรือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ ได้เป็นผู้ท ำงำนถวำยเพ่ือสนองพระรำชกรณียกิจ
ของพระองค์ ในเรื่องที่ส ำคัญ ๆ พัฒนำประชำชนทุกหมู่เหล่ำให้มีโอกำสทำงกำรศึกษำ และพัฒนำตนเองในทุกด้ำน 
ช่วยให้เขำมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น รวมถึงชุมชนและสังคมที่ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ยังเข้ำไม่ถึง หรือละเลย
ในกำรพัฒนำ พร้อมทั้งประเด็นเกี่ยวกับ ยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น : ด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำนสังคม, ด้ำนสิ่งแวดล้อม และ
ด้ำนกำรศึกษำ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตครูและพัฒนำครู : กำรผลิตครู ระบบปิด/เปิด , กำรพัฒนำ
ศักยภำพครู และสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ : ยกระดับควำมเป็นเลิศของ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ, พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และควำมเชี่ยวชำญในสำขำ และคุณภำพ
บัณฑิต  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร : กำรแบ่งพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบในกำร
พัฒนำท้องถิ่น, ระบบฐำนข้อมูล, กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน, พัฒนำเครือข่ำย และกำรจัดระบบงำนสู่ควำมเป็นเลิศ
และเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล  

เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563 ศำสตรำจำรย์ ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธำนกล่ำวมอบนโยบำย  กระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในกำรประชุมเพ่ือรับฟังนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ (มรภ.) ณ 



2 
 

 
 

ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อำคำรอุดมศึกษำ 1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยำ) กรุงเทพมหำนคร 

           ศำสตรำจำรย์ ดร.เอนก รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(รมว.อว.) ได้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏจัดตั้งขึ้นเป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือท้องถิ่น ซึ่งมีควำมส ำคัญอย่ำง
มำก ที่จัดกำรประชุมในวันนี้ขึ้น เพ่ือน ำพระบรมรำโชบำยมำชี้แจงอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ เพ่ือ
แสดงถึงควำมจงรักภักดี ยึดมั่นในประชำธิปไตย เนื่องจำกกระแสสังคมที่ก ำลังเคลื่อนไหว ท ำอย่ำงไรไม่ให้เกิด
ควำมรุนแรง และไมก่้ำวร้ำวต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้รำชภัฏช่วยเป็นก ำลังที่ส ำคัญของแผ่นดิน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นมหำวิทยำลัยที่ต้องท ำงำนร่วมกับชุมชน ท ำงำนเชิงพ้ืนที่ โดยในขณะนี้ 
รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำจังหวัด ในเรื่องของเศรษฐกิจ พัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิตของแต่ละ 
จังหวัด น ำงำนวิจัยเชิงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ โดยใช้เรื่องของพ้ืนที่เป็นที่ตั้ง สร้ำงภำพลักษณ์ด้ำนวัฒนธรรม
ของแต่ละพ้ืนที่ แต่ละท้องถิ่นในส่วนย่อยที่หลำยคนไม่รู้จักให้โดดเด่นขึ้นมำ เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมสำมำรถเพ่ิม
รำยได้ของครัวเรือนได้มำกกว่ำ 100% เศรษฐกิจของจังหวัดขยำยตัว เติบโตขึ้น เพรำะจังหวัดเป็นหน่วยในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจะต้องด ำเนินกำรเพ่ืออนำคต ดังนี้  

1. ผลิตบัณฑิตและคนท ำงำนได้จริง  
2. ควำมรู้ที่มีอยู่ต้องยุติ และน ำงำนวิจัย พัฒนำต่ำง ๆ มำใช้ได้จริง ท ำอย่ำงไรให้

มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีบทบำทในกำรพัฒนำจังหวัดมำกที่สุด พร้อมที่สุดและดีที่สุด 
ทั้งนี้ ศำสตรำจำรย์ ดร.เอนก รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (รมว.อว.) กล่ำวว่ำ "สิ่งที่อยำกจะเห็นต่อจำกนี้ไป คือ สถำบันที่ผลิตองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น อยำกเห็นงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มำกขึ้น เพ่ือให้เกิดควำมรักและควำมเข้ำใจต่อประเทศมำกข้ึน" 

  ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นำงสุวรรณี ค ำม่ัน ที่ปรึกษำรัฐมนตรี อว. นำยพรชัย ตระกูล วรำนนท์ 
คณะท ำงำน รมว.อว. และคณะผู้บริหำร อว. ประกอบด้วย รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์สรนิต ศิล ธรรม 
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.ศุภชัย ปทุมนำกูล รองปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำฯ ศำสตรำจำรย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) นำงสำวนิสำกร จึง
เจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) นำยพันธ์เพ่ิมศักดิ์  อำรุณี ผู้อ ำนวยส ำนักงำนบริหำรโครงกำรตำม
นโยบำยฯ ร่วมประชุมหำรือเชิงนโยบำยร่วมกับผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบน เกี่ยวกับ
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร อว.จ้ำงงำน ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
วิด 2019 (COVID -19) ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหำรระดับสูงของ
สถำบันอุดมศึกษำ 8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน 18 แห่ง เข้ำร่วมหำรือ ได้แก่ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย รำชภัฏ
เชียงรำย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพำยัพ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยฟำร์อีส
เทอร์นและผู้แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลัยพะเยำ วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนวิทยำลัย
ชุมชนแพร่ มหำวิทยำลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยเนชั่น วิทยำลัยอินเตอร์เทคล ำปำงและวิทยำลัยเชียงรำย 

ในปีงบประมำณ 2564 รัฐบำลคำดหวังให้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นก ำลังให้กับรัฐบำลในกำรขับเคลื่อนประเทศ เรื่องที่ถูกมองว่ำก ำลังเป็นปัญหำของประเทศ กระทวง
กำรอุดมศึกษำฯ เล็งเห็นโอกำสที่จะท ำงำน สถำบันอุดมศึกษำอย่ำเล็งเพียงควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร ซึ่งขณะนี้มี
ส่วนในกำรพัฒนำจังหวัด พัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุขของประเทศ จำกงบประมำณที่ได้รับจำกรัฐบำลเพ่ือ
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ขับเคลื่อนงำน ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ในปี พ.ศ. 2564 ขอควำมร่วมมือให้มหำวิทยำลัยคิดและพัฒนำต่อ
ยอดให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น ใน 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1 เรื่องที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษำ อว.และสถำบันอุดมศึกษำจะเปิดโอกำสให้นักศึกษำ
แสดงควำมคิดเห็นในเรื่องกำรเมืองและมีส่วนร่วมกับประชำชนปรับปรุงแก้ไขไปในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม แต่
ต้องไม่ก้ำวล่วงและละเมิดบุคคลอื่น กิจกรรมนักศึกษำในนำมมหำวิทยำลัยต้องให้สำธำรณชนเห็นว่ำนิสิตนักศึกษำ
มีควำมจงรักภักดีในฐำนะคนไทยคนหนึ่ง เหมือนคนไทยทุกคน มหำวิทยำลัยต้องพัฒนำเยำวชนในทิศทำงที่ตรงกับ
ควำมสนใจกับเยำวชนไทยในยุคไซเบอร์ ท ำให้เยำวชนได้เรียนรู้และซึมซับรำกเหง้ำของควำมเป็นไทย พร้อมๆ กับ
กำรเติบโตก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่จะน ำพำประเทศไปสู่ควำมเข้มแข็ง รวมทั้งหำรือกันว่ำท ำ
อย่ำงไรบัณฑิตจะเข้ำสู่งำนอำชีพใหม่และใช้ชีวิตในยุคเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่ำงมีควำมสุข 
  ประเด็นที่ 2 ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID -19) 
เล็งเห็นว่ำเป็นโอกำสในกำรใช้ศักยภำพ กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ เข้ำร่วมแก้ปัญหำให้รัฐบำลและประชำชนที่
ได้ผลกระทบโดยตรงหลังโควิดด้วย โครงกำร อว.จ้ำงงำนประชำชนในพ้ืนที่ท ำงำนให้มหำวิทยำลัย จ ำนวน 
400,000 คนในปี 2563 ส่วนของบัณฑิตจบใหม่มีโครงกำรให้ทุนศึกษำต่อระดับปริญญำโท 100,000 ทุน ศึกษำต่อ
ในสำขำที่ประเทศต้องกำร เช่น กำรเกษตร อำหำร สำธำรณสุข พลังงำน  โลจิสติกส์ เป็นต้น เพ่ือชะลอกำรหำงำน
ท ำของบัณฑิตจบใหม่ออกไป แรงงำนระดับปริญญำที่อยู่ในระบบ จะมีกำร Re-skill Up-Skill ด้วยหลักสูตรระยะ
สั้นเพ่ือให้แรงงำนปรับตัวให้ทันกับอำชีพใหม่ 
  ประเด็นที่ 3 กำรน ำศักยภำพของ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สถำบันอุดมศึกษำไปพัฒนำทุกพ้ืนที่ของประเทศ เนื่องจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ เป็นกระทรวงใหญ่มีควำม
พร้อมด้ำนองค์ควำมรู้ ควรเร่งกระจำยองค์ควำมรู้และโอกำสเข้ำช่วยพัฒนำชุมชนเชิงพ้ืนที่ ผ่ำนคณะกรรมกำร
บูรณำกำรเพ่ือพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ มีแนวคิดจะให้ทุกมหำวิทยำลัยได้มี
โอกำสลงพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนโครงกำรต่ำง ๆ ของรัฐบำล สนับสนุนกำรขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ด้วยกำรวิจัยและ
นวัตกรรมทำงสังคม โครงกำรหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันอุดมศึกษำ โครงกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนต่ำง ๆ หน่วยงำนสนับสนุนกำรสร้ำงและใช้ประโยชน์งำนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือกำร
ยกระดับชุมชนสังคมและคุณภำพชีวิตคนไทย 

1.2 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในกำรเป็นสถำบันกำรศึกษำเพ่ือกำร
พัฒนำท้องถิ่น โดยจัดท ำยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น และได้จัดท ำยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ขึ้นมำ ต่อมำได้มีกำรทบทวน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยกำรมีส่วนร่วมของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น อยู่บนฐำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรด ำเนินกำรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏตรงตำมเจตนำรมณ์ ของแผนยุทธศำสตร์บนพ้ืนฐำนศักยภำพและบริบทของแต่ละ
มหำวิทยำลัยน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ โดยแบ่งแยกออกเป็น 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น มีเป้ำหมำย 4 ด้ำน ดังนี้ 

   ด้ำนที่ 1 ด้ำนเศรษฐกิจ 

   ด้ำนที่ 2 ด้ำนสังคม 

   ด้ำนที่ 3 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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   ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรศึกษำ 

 

  กลยุทธ์ ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกำรวำงแผนพัฒนำเชิงพ้ืนที่ 
และด ำเนินโครงกำรตำมพันธกิจและศักยภำพของมหำวิทยำลัยโดยก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ 
รวมถึงก ำหนดเวลำ(TimeLine) ในกำรด ำเนินกำรทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นรูปธรรม(ระยะสั้น ระยะกลำง และระยะ
ยำว) ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด้วย 

   2. บูรณำกำรควำมร่วมมือในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย (ภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม) ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

   3. บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของนักศึกษำ และอำจำรย์กับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู มีเป้ำหมำย 3 ข้อ ดังนี้ 

   2.1 บัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะ เป็นเลิศ เป็นที่ต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิต 

   2.2 บัณฑิตครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ำยทอด/ 
บ่มเพำะ ให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 

   2.3 บัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่เข้ำสู่วิชำชีพได้รับกำรเสริมสมรรถนะ เพ่ือรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลง 

  กลยุทธ์ ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ดังนี้ 

   1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตร์ หลักสูตรศึกษำศำสตร์ และกระบวนกำรผลิตให้มี
สมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

   2. พัฒนำสมรรถนะครูของครูให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 

   3. บ่มเพำะนักศึกษำครุศำสตร์ นักศึกษำศึกษำศำสตร์ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
วิชำชีพพร้อมด้วยจิตวิญญำณควำมเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประกำร ดังนี้  

1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  

2) มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  

3) มีงำนท ำ มีอำชีพ 

4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย  

   4. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโดยก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพรวมถึงขั้นตอน
และระยะเวลำ (TimeLine) ในกำรปฏิบัติงำน ทั้งระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว เพ่ือให้สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
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   1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมเป็นเลิศในกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศด้วยกำร 
บูรณำกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรม เพ่ือกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ 

   2. ยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องกำรของผู้ ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้ำน
สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

   3. อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสำขำวิชำ เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 

  กลยุทธ์ ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย 6 ลักษณะ ดังนี้ 

   1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนำหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่
ตอบสนองกำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ 

   2. พัฒนำศักยภำพผู้สอนให้เป็นมืออำชีพ 

   3. พัฒนำห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต 

   4. ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำกำรกับกำรท ำงำนและเสริมสร้ำงทักษะและ
จิตส ำนึก ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

   5. ผลิตบัณฑิตได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ (1) มีทัศนะคติที่ดีและถูกต้อง (2) มี พ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง (3) มีอำชีพ มีงำนท ำ และ (4) มีควำมเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย  

   6. จัดท ำแผนพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในลักษณะกำร Re profile  
อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมถึงระยะเวลำและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
(Time Line) ในกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน  

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร มีเป้ำหมำยดังนี ้

   1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ได้รับกำรยอมรับระดับชำติ และนำนำชำติด้ำนกำรเป็น
สถำบันกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่นท่ีสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ 

   2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีระบบบริหำรที่มีประสิทธิภำพ และคล่องตัวมุ่งเน้นกำรสร้ำง
ธรรมำภิบำล ควำมพร้อมและควำมสำมำรถปรับตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกับสถำนะมหำวิทยำลัยใน
ก ำกับของรัฐ 

  กลยุทธ์ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ดังนี้ 

   1. ส่ ง เสริมบุคลำกรที่ เป็นคนดีและคนเก่งให้ พัฒนำและแสดงออกถึงควำมรู้  
ควำมสำมำรถ และศักยภำพในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่ 

   2. เพ่ิมบทบำทกำรเป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรกำร
เรียนกำรสอนกับกำรพัฒนำท้องถิ่น และกำรสร้ำงผลประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ 

   3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพ่ือเสริมสร้ำง
ประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

   4. ปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยเฉพำะฐำนข้อมูลงบประมำณและ
บุคลำกรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพโปร่งใส และมีธรรมำภิบำล  
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2. ปัจจัยภำยในที่มีผลกระทบต่อส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 2.1 นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 – 2564  
  นโยบำยข้อที่ 1 เร่งสร้ำงผลงำนกำรพัฒนำท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ตำมจุดเน้นของยุทธศำสตร์ประเทศ โดย 
  - บูรณำกำรงำนพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
  - น ำรูปแบบกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพมำพัฒนำบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถ เข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
  - ผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณำกำรศำสตร์แบบสหสำขำ และตอบสนองควำม
ต้องกำรทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน  
  - เร่งพัฒนำฐำนข้อมูลท้องถิ่น และเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำชุมน ท้องถิ่นร่วมกัน  
  - มุ่งพัฒนำมหำวิทยำลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้ ปัญญำเชิง
กำรปฏิบัติจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร  
  นโยบำยข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนำครูมืออำชีพ ร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
ผ่ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม และกำรพัฒนำครูมืออำชีพ โดย  
  - เร่งพัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีกำรศึกษำที่เป็นรูปแบบเฉพำะของมหำวิทยำลัยแหล่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ (Learning Spaces)  
  - พัฒนำอำจำรย์ให้เป็นครูของครูมืออำชีพ 
  - เร่งปรับปรุง พัฒนำหลักสูตร รูปแบบกำรผลิตครู และพัฒนำครูประจ ำกำรให้เป็น ครูมือ
อำชีพที่มีสมรรถนะด้ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ รวมทั้งทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ และภำษำเพื่อกำร
สื่อสำรในศตวรรษที่ 21 
  - เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนำนวัตกรรมและกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้
ผ่ำนกระบวนกำรผลิตครูในระบบปิด ตำมรูปแบบกำรเรียนรู้ที่มุ่งกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันในโรงเรียน ( Semi 
Residential Learning) 
   
  - สนับสนุนให้อำจำรย์และนักศึกษำร่วมกันพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรี ยนร่วมกับ
สถำนศึกษำและจัดให้มีกำรถ่ำยทอดนวัตกรรมด้ำนเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนเครือข่ำย  
  - เพิ่มบทบำทกำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์/คณะต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำครูในสถำนศึกษำ
ยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ของนักเรียนในสถำนศึกษำเครือข่ำยในเขตพ้ืนที่มหำวิทยำลัยรับผิดชอบ 
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  - พัฒนำโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ให้เป็น
ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ยกระดับคุณภำพ ผลกำรเรียนรู้ร่วมกับคณะครุศำสตร์ และ
โรงเรียนเครือข่ำย 
  นโยบำยข้อที่ 3 ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนทั้ง
ระดับชำติ และนำนำชำติ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ โดย 
  - สรรหำ สนับสนุนให้คณำจำรย์มีคุณวุฒิ ผลงำนและต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์  
  - ส่งเสริมให้คณำจำรย์ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ผลิตผลงำนที่โดดเด่น ได้รับรำงวัลและกำรยกย่อง
ในระดับชำติ และนำนำชำติ  
  - พัฒนำและผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับในด้ำน
กำรมีส่วนร่วมพัฒนำท้องถิ่น และพร้อมท ำงำนในบริบทของประชำคมอำเซียน  
  - พัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น พัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรตำมปรัชญำกำร เรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning 
Philosophy)  
  - ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำร
คิดเชิงผลิตภำพ กำรคิดด้ำนคุณธรรม และควำมรับผิดชอบ และมีผลงำนเชิงประจักษ์น ำไปสู ่กำรสร้ำง
นวัตกรรมหรือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง  
  - ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถสูงพิเศษ (Talent) สร้ำงและน ำเสนอผลงำน
ที่สร้ำงชื่อเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย 
  นโยบำยข้อที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีธรรมำภิบำล และเป็นองค์กรแห่งควำมสุข  
พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มีพลวัตในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ ตำม
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย  
  - เร่งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  
  - สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้แบบนำนำชำติ พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กำรที่มีควำมเป็น
เลิศด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสภำพบรรยำกำศทำงวิชำกำร  
  - พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่เป็นตัวอย่ำงของชุมชนในกำรจัดกำรระบบนิเวศ  
  - พัฒนำองค์กรแห่งควำมสุขที่อำจำรย์ บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี และสำมำรถดึงดูดคนดี 
คนเก่งเข้ำมำร่วมงำนได้ 
  - ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของอำจำรย์บุคลำกรและนักศึกษำ รวมทั้งส่งเสริม
กำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำเนินชีวิต  
  - กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิผล 
  - เตรียมกำรเพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับตำมหลักธรรมำภิบำล 

2.2 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
  ระยะเริ่มต้น (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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  เริ่มต้นของกำรพัฒนำกำรวำงระบบและปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กำรในทุกมิติ กำรสร้ำงควำม
ร่วมมือและเริ่มต้นสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
  1. กลยุทธ์ มุ่งพัฒนำศักยภำพและยกระดับฐำนทรัพยำกรเพ่ือควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน
ขององค์กำร ออกแบบวำงระบบและกำรปรับปรุงโครงสร้ำงทั้งทำงกำยภำพและกำรบริหำรของมหำวิทยำลั ย
ในทุกมิติ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรบริกำรวิชำกำร 
รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำยในเพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และรองรับกำรพัฒนำใน
อนำคต ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำเครือข่ำย 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง โดยมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน  
  2. เป้ำหมำย 
   2.1 พัฒนำระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ  
   2.2 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยฐำนข้อมูลศักยภำพนักวิจัยและสร้ำง
ควำมร่วมมือกับองค์กรภำคีเครือข่ำยอย่ำงเป็นองค์รวม 
   2.3 พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นตำมแนวทำง
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
   2.4 อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
   2.5 กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ทันสมัยภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่โปร่งใสและยั่งยืน 
  3. ตัวชี้วัด 
   3.1 จ ำนวน ผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำที่ได้รับกำรเผยแพร่หรืออ้ำงอิงหรือใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ ไม่น้อยกว่ำ 100 ผลงำน  
   3.2 ร้อยละของบัณฑิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระใน 1 ปี ร้อยละ 80  
   3.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่หรืออ้ำงอิงหรือใช้ประ
โยชน์เชิงพำณิชย์ ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไม่น้อย
กว่ำ 2,000 ผลงำน 
   3.4 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนวิจัยที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับองค์กรภำคีเครือข่ำย ไม่
น้อยกว่ำ 200 ล้ำนบำท 
   3.5 จ ำนวนชุดโครงกำรวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจำกควำมร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ชุดโครงกำร 
   3.6 จ ำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง ไม่น้อยกว่ำ 15 ชุมชน  
   3.7 มหำวิทยำลัยมีกำร เปิดกำรบรรยำยสำธำรณะ (Public Lecture) เ พื ่อให้
ประชำชนในชุมชนได้เข้ำมำฟังแนวควำมคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จนได้รับกำรยกย่องจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน อย่ำงน้อย 10 หน่วยงำน  
   3.8 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำร
เผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ ไม่น้อยกว่ำ 50 ผลงำน  
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   3.9 ได้รับกำรจัดอันดับไม่เกิน อันดับที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบมหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ 
   3.10 สัดส่วนงบประมำณแผ่นดินต่องบประมำณรำยได้ เท่ำกับ 60 :40 
   3.11 มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอันดับควำมโปร่งใสที่ดีขึ้น อย่ำงน้อย 5 ล ำดับ 
   3.12 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สวนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ 
ค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 4.00  
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2.3 จ ำนวนนักศึกษำ 
  จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  

     หน่วย : คน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563 

 

 

 

คณะ 
ปริญญำตรี ประกำศนียบัตรบัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก 

รวมทั้งหมด 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

คณะครุศำสตร์ 1,738 - - 195 - 77 - 73 2,063 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1,430 1198 - - - - - - 1,628 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 1,213 773 - - - - - - 1,986 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 738 96 - - - 2 4 18 858 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 126  - - - 11 - - 137 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 407 324 - - - 27 - - 758 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 405 46 - - 9 11 - - 468 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 140  - - 30 34 37 13 254 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 62 117 - - - - - - 179 

รวม 6,259 1,551 0 195 39 162 41 84 
8,331 

รวมทั้งหมด 7,810 195 201 125 
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2.4 จ ำนวนนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี 
เปรียบเทียบจ ำนวนนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2559 – 2563 จ ำแนกตำมระดับคณะ/วิทยำลัย 

       หน่วย : คน 

คณะ/วิทยำลัย 
ปีกำรศึกษำ 

2559 เพ่ิม/ลด 2560 เพ่ิม/ลด 2561 เพ่ิม/ลด 2562 เพ่ิม/ลด 2563 เพ่ิม/ลด 
คณะครุศำสตร ์ 379 -5.49 425 12.14 540 27.06 424 -21.48 387 -8.73 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 510 -28.67 609 19.41 413 -32.18 423 2.42 329 -22.22 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 647 -25.67 769 23.49 527 -31.47 499 -5.31 225 -54.91 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 366 -24.07 330 -9.84 177 -46.36 210 18.64 151 -28.10 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 189 6.78 253 33.86 209 -14.39 229 9.57 95 -58.52 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 64 -41.82 64 - 40 -37.50 19 -52.50 15 -21.05 
คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ - - 175 - 124 -29.14 118 -4.84 88 -25.42 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 21 -41.67 36 71.43 21 -41.67 52 147.62 39 -25 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 45 200.00 92 104.44 50 -45.65 56 12.00 9 -83.93 

รวม 2,221 -20.71 2,753 23.95 2,101 -23.58 2,030 -3.38 1,338 -34.09 

                                                ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563 
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2.5 แผนรับนักศึกษำ 
เปรียบเทียบแผนรับจ ำนวนนักศึกษำใหม่ และผลกำรด ำเนินงำน ระดับปริญญำตรีภำคปกติ ปีกำรศึกษำ  2559 - 2563  จ ำแนกตำมคณะ และ

สำขำวิชำ 
หน่วย : คน 

ที่มำ : ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยำยน 2563 

คณะ 
ปีกำรศึกษำ 

2559 2560 2561 2562 2563 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

คณะครุศำสตร์ 
450 

384 
450 

425 
450 

359 
540 

424 
540 

391 
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 85.33 94.44 79.78 20.00 72.41 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

790 
445 

720 
559 

690 
383 

630 
377 

525 
333 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 56.33 77.64 55.51 -8.70 63.43 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

450 
220 

490 
308 

455 
156 

500 
178 

370 
151 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 48.89 62.86 34.29 9.89 40.81 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

330 
86 

330 
73 

190 
31 

130 
19 

70 
15 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 26.061 22.12 16.32 -31.58 21.43 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

270 
131 

215 
164 

240 
105 

275 
119 

235 
95 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 48.52 76.28 43.75 14.58 40.43 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

740 
480 

765 
584 

705 
316 

645 
304 

535 
228 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 64.86 76.34 44.82 -8.51 42.62 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 

110 
35 

90 
40 

90 
20 

190 
52 

160 
38 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 31.82 44.44 22.22 111.11 23.75 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 160 

 
127 

155 
153 

200 
117 

260 
104 

225 
88 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 79.38 98.71 58.5 30 39.11 
รวมมหำวิทยำลัย 

3,300 
1,908 

3,215 
2,306 

3,020 
1,487 

3,350 
1,604 

2660 
1339 

คิดเป็นร้อยละ (ของแผน) 57.82 71.73 49.24 10.93 50.34 
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2.6 จ ำนวนบุคลำกร 
จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีกำรศึกษำ 2563 มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งสิ้น 252 คน โดยจ ำแนกได้ตำมประเภทดังนี้ 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร - - 2 1 3 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 86 12 - 104 
พนักงำนรำชกำร - 16 1 - 17 
ลูกจ้ำงประจ ำ 5 6 2 - 13 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 1 2 - - 3 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 109 3 - - 112 
รวม 121 113 17 1 252 

          ข้อมูลจำก : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 5 กันยำยน 2563 
จ ำนวนบุคลำกร กองกลำง ส ำนกังำนอธิกำรบด ี
 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร - - 1 - 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 71 8 - 85 
พนักงำนรำชกำร - 13 1 - 14 
ลูกจ้ำงประจ ำ 5 6 1 - 12 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 1 - - - 1 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 108 3 - - 111 

รวม 120 93 11 0 224 

ข้อมูลจำก : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 5 กันยำยน 2563 
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จ ำนวนบุคลำกร กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร   1  1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย  6   6 
พนักงำนรำชกำร  2   2 
ลูกจ้ำงประจ ำ      
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง  2   2 
ลูกจ้ำงชั่วครำว      

รวม  10 1  11 

                                 ข้อมูลจำก : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยำยน 2563 

จ ำนวนบุคลำกร กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร - - - - - 
พนักงำนมหำวิทยำลัย - 9 4 - 13 
พนักงำนรำชกำร - 1 - - 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ - - 1 - 1 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง - - - - - 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 - - - 1 

รวม 1 10 5 0 16 
  ข้อมูลจำก : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎำคม 2562 
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จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมหน่วยงำนและคุณวุฒิ ปีกำรศึกษำ 2563 ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ล ำดับ หน่วยงำน 
คุณวุฒิ 

รวมทั้งหมด ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1 คณะครุศำสตร์ 1 6 1 5 - 3 - - 16 
2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 4 2 6 - 1 - - 15 
3 คณะวิทยำกำรจัดกำร 4 6 4 6 -  - - 20 
4 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 4 6 4 15 - 5 - - 34 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 3 5 4 4 - 1 - - 17 
6 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 1 3 1 6 - 1 - - 12 
7 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ - 1 2 5 - - - - 8 
8 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร - - 1 4 - - - - 5 
9 บัณฑิตวิทยำลัย - - - 7 - 1 - - 8 
10 ส ำนักงำนอธิกำรบดี - - - - - - - 1 1 
11  - กองกลำง 58 4 21 34 4 5 - - 126 
12       - งำนวิเทศสัมพันธ์ - - 1 2 - - - - 3 
13       - งำนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ - - 1 2 - - - - 3 
14       - งำนบริหำรทรัพย์สินและรำยได้ 17 36 8 25 - 1 - - 87 
15     - งำนศูนยค์อมพิวเตอร์ - 1 4 - - 1 - - 5 
16       - มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กรุงเทพมหำนคร - 1 - 1 - - - - 4 
17 - กองพัฒนำนักศึกษำ - - 2 7 1 3 - - 14 

18 - งำนศิลปวัฒนธรรม - - - 1 - 1 - - 2 
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ล ำดับ หน่วยงำน 
คุณวุฒิ 

รวมทั้งหมด ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

19 - กองนโยบำยและแผน - - 2 4 - 1 - - 7 

20  - งำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ - - 1 3 - - - - 4 

21 หน่วยตรวจสอบภำยใน - - - 2 - - - - 2 

22 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน - - 3 12 - 1 - - 16 

23   - ศูนย์ภำษำ - - 1 4 - - - - 5 

24   - งำนวิชำศึกษำทั่วไป - - - 3 - 1 - - 4 

25 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 1 1 2 2 1 2 - - 9 

26    - งำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - - - 1 - 1 - - 2 

27 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 4 4 16 1 1 - - 27 

28 สถำบันวิจัยและพัฒนำ - - 2 4 - 2 - - 8 

29    - งำนบ่มเพำะธุรกิจและผู้ประกอบกำรใหม่ (UBI) - - - 1 - - - - 1 

30 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย - 1 - 1 - 1 - - 3 

31 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ - 19 - 10 - - - - 64 

32 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแก้ว 

12 3 1 2 - 1 - - 38 
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ล ำดับ หน่วยงำน 
คุณวุฒิ 

รวมทั้งหมด ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

รวม 107 101 72 195 7 34  1 
517 

รวมทั้งหมด 208 267 41 1 

             ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563 

จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมหน่วยงำน คุณวุฒิ และต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ล ำดับ หน่วยงำน 
รวม 

ทั้งหมด 

คุณวุฒิ 
รวม 

ทั้งหมด 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก ผศ. รศ. ศ. 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1 คณะครุศำสตร์  107 - - 17 24 6 19 42 6 12 - 3 - - 
2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 139 - - 25 35 12 7 36 11 6 - 1 - - 
3 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 155 - - 17 44 8 25 66 10 20 1 2 - - 
4 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 33 - - 6 7 1 6 22 2 8 - 1 - - 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 70 - - 19 9 10 4 38 12 3 2 2 - - 
6 คณะวิทยำกำรจัดกำร 82 - - 11 23 3 11 42 10 10 1 - - - 
7 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 41 - - 3 10 6 9 8 1 3 - - - - 
8 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 51 - - 7 15 4 3 12 3 2 - 1 - - 
9 ศูนย์ภำษำ 17 - - 2 5 1 2 8 - 3 - 1 - - 

file:///D:/Downloads/11_จำนวนบุคลากร-2562.xlsx%23RANGE!A1
file:///D:/Downloads/11_จำนวนบุคลากร-2562.xlsx%23RANGE!A1
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10 งำนวิชำศึกษำทั่วไป 38 - - 9 6 3 5 8 1 3 - - - - 

ล ำดับ หน่วยงำน รวม 
ทั้งหมด 

คุณวุฒิ 
รวม 

ทั้งหมด 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก ผศ. รศ.  ศ. 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

11 ศูนย์สระแก้ว 37 - - 10 7 1 2 2 - 1 - - - - 
12 โรงเรียนสำธิต 196 35 48 5 10 - - 0 - - - - - - 

รวม 
966 

35 48 131 195 55 93 
284 

56 71 4 11 0 0 
รวมทั้งหมด 83 326 148 127 15 0 

 

                     ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563 
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2.7 งบประมำณ 
งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563 จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ 

       หน่วย : บำท 

งบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 

จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด 
งบประมำณแผ่นดิน 514,216,100 2.92 518,818,800 0.90 531,436,600 2.43   
งบประมำณรำยได ้ 220,355,000 -5.12 305,609,400 38.69 182,507,400 -40.28   

รวม 734,571,100 0.37 824,428,200 12.23 713,944,000 -13.40   

                                                             ที่มำ : กองนโยบำยและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2561 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

499,616,300 514,216,100 518,818,800 531,436,600

232,250,000 220,355,000

305,609,400

182,507,400

ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2563

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้
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งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2563 จ ำแนกตำมเงินรำยจ่ำย 

       หน่วย : บำท 
 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 

จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด 
งบบุคลำกร 118,291,200 -7.62 115,037,300 -2.75 100,436,000 -12.69   

งบด ำเนินงำน 164,237,400 10.43 315,007,700 93.02 185,756,500 37.59   

งบลงทุน 143,468,500 41.77 135,073,000 -5.85 132,511,000 -1.89   

งบเงินอุดหนุน 275,404,800 -15.03 247,330,800 -10.19 249,105,800 0.71   

งบรำยจ่ำยอื่น 33,169,200 11.44 11,979,400 -63.88 46,137,700 285.14   

รวมท้ังสิ้น 734,571,100 0.37 824,428,200 12.50 713,944,000 13.40   
                

ที่มำ : กองนโยบำยและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2561 
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งบประมำณรำยจ่ำยจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย (งบประมำณรำยได้) ประจ ำปี พ.ศ. 2560 - 2563 
      หน่วย : บำท 

 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 

จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด 
กองทุนพัฒนำบุคลำกร 8,990,500 0.85 5,440,200 -39.49 5,475,200 0.64   
กองทุนพัฒนำงำนวิจัย 3,556,200 -0.27 3,626,800 1.99 3,650,100 0.64   
กองทุนพัฒนำนักศกึษำ 3,556,200 -0.27 3,626,800 1.99 3,650,100 0.64   
รวมท้ังสิ้น 16,102,900 0.35 12,693,800 -21.17 12,775,400 0.64   

      ที่มำ : กองนโยบำยและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2561 

128,044,400

148,725,000

101,200,700

324,131,900

29,764,300

118,291,200

164,237,400

143,468,500

275,404,800

33,169,200

115,037,300

315,007,700

135,073,000

247,330,800

11,979,400

100,436,000

185,756,500

132,511,000

249,105,800

46,137,700

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000

งบบคุลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ

งบรายจ่ายอื่น

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2562

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2559
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ควำมเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย กบัแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

1. ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

นโยบำยข้อที ่1 
เร่งสร้ำงผลงำนกำรพัฒนำท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 
กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning)  

 

กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
1.2 พัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำให้เกิดกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
 
1.4 สร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพบัณฑิต 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรม ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงสร้ำงเครือข่ำย และพัฒนำนักศึกษำให้มีควำม
พร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 

กลยุทธ์ 
1.1 สนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติ
กำรของกองพัฒนำนักศึกษำ 
1.2 สนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะ
ของนักศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 
 
1.3 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้ ง ในระดับประเทศและระดับ
นำนำชำติ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรม ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงสร้ำงเครือข่ำย และพัฒนำนักศึกษำให้มีควำม
พร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
กลยุทธ์ 
4.1 บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสำน เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย 
4.2 สร้ำงเครือข่ำยหรือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับ
นำนำชำติ 
4 . 3  พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ก ล ไ ก ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
ศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 

กลยุทธ์  
1.3 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้ ง ในระดับประเทศและระดับ
นำนำชำติ 
1.4 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และ
จิตส ำนึก โดยน ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

นโยบำยข้อที่ 3 
ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนทั้งระดับชำติ และนำนำชำติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ เป็น เลิ ศมี          
ธรรมำภิบำล 
 
กลยุทธ์ 
5.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็น
เลิศพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสมรรถนะให้
อำจำรย์ และบุคลำกรให้ เกิดกำรรู้ เ ชิ งผลิตภำพ 
(Productive Learning) 
 
 
5.2 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่ 
เป็นเลิศพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และยกระดับศักยภำพ
บุคลำกร ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 
กลยุทธ์ 
2.2 สนับสนุนกำรคัดเลือก จัดสรรอัตรำก ำลัง และ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
2 .5  พัฒนำระบบกลไกกำรบริ หำรจั ดกำรด้ วย               
ธรรมำภิบำล สำมำรถตรวจสอบและน ำไปสู่องค์กำรที่
เป็นเลิศ 
 
2.2 สนับสนุนกำรคัดเลือก จัดสรรอัตรำก ำลัง และ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2.3 ส่งเสริมกำรปรับปรุง พัฒนำ ระเบียบ ข้อบังคับ 
โครงสร้ำง กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 
 

นโยบำยข้อที่ 4 
พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีธรรมำภิบำลและเป็น
องค์กรแห่งควำมสุข 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมี        ธรร
มำภิบำล  
 
กลยุทธ์ 
5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และยกระดับศักยภำพ
บุคลำกร ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  
 
กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำร 
2.4 พัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพกำรให้บริกำรและ
กำรสื่อสำรกำรตลำด 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมี        ธรร
มำภิบำล  
 
กลยุทธ์ 
5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว 
5.6 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้
เทคโนโลยีสำรสนเทศสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและ
บริกำรขั้ น พ้ืนฐำนเ พ่ือรองรับต่อกำร เป็น  Semi 
residential University 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของ
มหำวิทยำลัยเพื่อน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำร 
3.1 ปรับปรุงสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อมเพ่ือ
น ำไปสู่ Semi residential University 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
5.7 บริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 

 
3.2 นโยบำยส่งเสริมกำรจัดหำรำยได้และเพ่ิมมูลค่ำ
สินทรัพย์ของมหำวิทยำลัย 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT) 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

S 
STRENGTHS 

จุดแข็ง 

1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
2. น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำบริหำรจัดกำรในกำรปฏิบัติงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
3. บุคลำกรมีควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติภำรกิจที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย โดยมีกระบวนกำรที่เน้นกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ทันสมัยและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรติดต่อประสำนงำน 
5. มีกำรกระจำยงบประมำณลงสู่หน่วยงำนย่อยท ำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ คล่องตัว ประหยัดและลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
6. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล สถิติ ที่สำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ 

 

W  
WEAKNESSES 

จุดอ่อน 

1. กำรบ ำรุงรักษำและพัฒนำบุคลำกรที่มี ให้คงอยู่ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 
2. บุคลำกรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถไม่เต็มศักยภำพที่มีอยู่ เนื่องจำกกำรปรับเปลี่ยนสำยงำนโดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร 
ตำมนโยบำยผู้บริหำร 
3. กำรเชื่อมโยงเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครือข่ำยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงำน 
4. กำรจัดสรรงบประมำณกับหน่วยงำนภำยใต้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ค่อนข้ำงน้อย ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ 
5. ระบบบัญชี 3 มิติ ยังขำดกำรปรับปรุงและพัฒนำให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
6. มหำวิทยำลัยยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภำยในมหำวิทยำลัย 
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O 
OPPORTUNTIES 

โอกำส 

1. ควำมเชื่อมั่นต่อกำรผลิตครูของมหำวิทยำลัย 
2. มหำวิทยำลัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรม 
3. เป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏแห่งเดียวที่อยู่ “ในพระบรมรำชูปถัมภ์” 
4. มีกำรวำงแผนเพื่อทบทวนกรอบอัตรำก ำลังระยะยำวและประจ ำปี โดยงำนบริหำรงำนบุคคล 
5. สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค อำคำรสถำนที่ 
6. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ท ำให้บุคลำกรมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
7. ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ เช่น สวัสดิกำรยืดหยุ่นของพนักงำนมหำวิทยำลัย ประกันกลุ่มของบุคลำกร เป็นต้น 
8. เป็นหน่วยงำนระดับประเทศมีกำรบริหำรจัดกำรแบบใหม่ ท ำให้มีโอกำสพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ใหม่ ๆ  
9. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กับหน่วยงำนภำยนอก 
10. มหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำรพัฒนำมำตรฐำนมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

 
 

T 
THREATS 
อุปสรรค์ 

1. จ ำนวนของสถำบันกำรศึกษำไม่สมดุลกับจ ำนวนนักศึกษำ ท ำให้นักศึกษำมีทำงเลือกด้ำนสถำนที่ศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น ส่งผลให้จ ำนวนนักศึกษำลด
น้อยลง 
2. ควำมไม่แน่นอนด้ำนสภำพเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ ส่งผลให้บุคลำกรมีควำมกังวลในสำยอำชีพ 
3. กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร อีกท้ังกำรติดต่อประสำนควำมร่วมมือ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับชุมชนโดยรอบ ยังไม่เป็นผลเท่ำที่ควร 
4. กำรจัดสรรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับมีสัดส่วนที่ค่อนข้ำงน้อย ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรได้ไม่สมดุลกับควำมจ ำเป็น 
5. สถำนกำรณ์โรคระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
6. สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจและสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงเร็วท ำให้มหำวิทยำลัยต้องปรับวิธีกำรด ำเนินงำนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
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วิสัยทัศน ์: มหำวิทยำลัยต้นแบบแห่งกำรผลิตครู พัฒนำศักยภำพมนุษย์โดย
ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน

ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

Strategy Map 

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

มิติประสิทธิผล 

มิติคุณภำพ 

มิติประสิทธิภำพ 

มิติพัฒนำองค์กร เพ่ิมสมรรถนะบุคลำกร 
ให้มีทักษะมำกขึ้น 

พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และระบบเครือข่ำย 

พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำร 

กระบวนกำรและระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำนลดลง 

ปรับปรุงข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสรำ้ง   
กำรบริหำรจัดกำร ให้เหมำะสม 

บุคลำกรมีทักษะและศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนในสำยงำนเพ่ิมข้ึน 

กำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักคุณธรรม 
ควำมโปร่งใส และหลักธรรมำภิบำล กระบวนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว น่ำเชื่อถือ 

ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก ถูกต้อง
ข้อมูลชัดเจน พึงพอใจ 

บุคลำกรสำมำรถถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ให้กับผู้อ่ืน 

องค์กรเป็นต้นแบบควำมโปร่งใส เป็นธรรม  
และตรวจสอบได้ 



บทท่ี 2  แผนกลยุทธส์ ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
ปรัชญำ (Philosophy) 

“มุ่งม่ันให้บริการ พัฒนางานให้มีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ 
เพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน” 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนด้ำนกำรบริกำร ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร ด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ โดยน้อมน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมำภิบำลเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

พันธกิจ  (Mission) 
1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษำ บัณฑิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
2. บริหำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
3.  ปรับปรุง ยกระดับคุณภำพงำนและบุคลำกร พัฒนำกระบวนกำรกำรให้บริกำรและใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด ำเนินงำน 
4. บริหำรจัดกำรทรัพยำกร ภูมิสถำปัตย์ และระบบสำธำรณูปโภคอย่ำงสมดุล 
5. เพ่ิมศักยภำพกำรพัฒนำทรัพย์สินและสินทรัพย์ และเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทำง

กำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ (Goals) :   
1. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม  เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ร่วม

ถึงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนำศักยภำพให้กับนักศึกษำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกองพัฒนำนักศึกษำ 
2. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  และกำรบริกำร

พ้ืนฐำนภำยในมหำวิทยำลัย 
3. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำสมรรถนะ

ของบุคลำกร 
4. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว กำรอนำมัย

สุขำภิบำลและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ 
5. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดหำรำยได้และเพ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัย 
6. เป็นหน่วยงำนที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก ในระดับ ดี 
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โครงสร้างของส านักงานอธิการบด ี

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

- งำนบริหำรทั่วไป 
- งำนวิเครำะห์นโยบำยและ
ติดตำมประเมินผล 
- งำนวิเครำะห์และจัดท ำ
งบประมำณ 
- งำนมำตรฐำนและจัดกำร
คุณภำพ 

- งำนบริหำรทั่วไป  
- งำนกำรเงินและบัญชี 
- งำนอำคำรสถำนท่ี 
- งำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด 
- งำนบริหำรงำนบุคคล 
- งำนนิติกำร 
- งำนพัสดุ 
- งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
- งำนส่งเสริมสุขภำพ 
- งำนบริหำรทรัพยส์ินและรำยได ้
- งำนวิเทศสัมพันธ์ 
- งำนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมือ
อำชีพ 
- งำนศูนย์คอมพิวเตอร ์
- งำนบริหำร มรภ.วไลยอลงกรณฯ์ 
กรุงเทพฯ 
 

- งำนบริหำรทั่วไป 
- งำนกิจกำรนักศึกษำและศิษยเ์กำ่
สัมพันธ์ 
- งำนบริกำรและสวัสดิกำร
นักศึกษำ 
- งำนศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรม ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกำรสร้ำง
เครือข่ำยและพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 
  กลยุทธ์ 

1.1 สนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรของกองพัฒนำนักศึกษำ 
1.2 สนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะของนักศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำน

ระดับสำกล 
1.3 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเ พ่ือแลกเปลี่ยนด้ำน

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นท้ังในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 
1.4 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และจิตส ำนึก โดยน ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้ำงสรรค ์

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และยกระดับศักยภำพบุคลำกร ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
  กลยุทธ์ 
  2.1 สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
  2.2 สนับสนุนกำรคัดเลือก จัดสรรอัตรำก ำลัง และพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ให้มีควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำน 
  2.3 ส่งเสริมกำรปรับปรุง พัฒนำ ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้ำง กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 
  2.4 พัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรสื่อสำรกำรตลำด 
  2.5 พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรด้วยธรรมำภิบำล สำมำรถตรวจสอบและน ำไปสู่องค์กร
ที่เป็นเลิศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัยเพ่ือน ำไปสู่ 
ควำมเป็นเลิศ 

กลยุทธ์  
3.1 ปรับปรุงสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อมเพ่ือน ำไปสู่ Semi Residential University 
3.2 นโยบำยส่งเสริมกำรจัดหำรำยได้และเพ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัย 
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บทท่ี 3  
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 

 เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดผลงำน 
เป้ำหมำย 

ระดับ KPI ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
1.3 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
1.3.1 ผลงำนที่ได้รับรำงวัล หรือกำรเผยแพร่ใน

ระดับชำติหรือนำนำชำติ 
20 

ผลงำน 
30 

ผลงำน 
40 

ผลงำน 
45 

ผลงำน 
50 

ผลงำน 
คณะ/

มหำวิทยำลัย 
- คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- งำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป 

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

1.3.2 ผลงำนที่ได้รับกำรอ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ 

20 
ผลงำน 

22 
ผลงำน 

24 
ผลงำน 

26 
ผลงำน 

28 
ผลงำน 

1.3.3 ผลงำนวิจัยหรือผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับกำร
เผยแพร่ระดับชำติ หรือ นำนำชำติ ตำม
เกณฑ์ กพอ. ก ำหนด 

 
 

300 
ผลงำน 

300 
ผลงำน 

330 
ผลงำน 

1.3.4 จ ำนวนนักศึกษำหรือศิษย์เก่ำที่ได้รับกำรยก
ย่องในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

 
 8 คน 8 คน 40 คน 

1.5 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับที่มี
ผลงำนเชิงประจักษ์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่
ที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

 
ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

40 
คณะ/

มหำวิทยำลัย 

- คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- บัณฑิตวิทยำลัย 

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
4.1 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่
ในระดับชำติหรือนำนำชำติ  

 15 
ผลงำน 

11 
ผลงำน 

15 
ผลงำน 

15 
ผลงำน 

คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 
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 เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดผลงำน 
เป้ำหมำย 

ระดับ KPI ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2560 2561 2562 2563 2564 

- งำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
- กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

4.2 จ ำนวนเงินรำยที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำร
ศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

 10 ล้ำน
บำท 

10 ล้ำน
บำท 

10 ล้ำน
บำท 

10 ล้ำน
บำท 

มหำวิทยำลัย - งำนบริหำร
ทรัพย์สินและ
รำยได้ 
- งำน
ศิลปวัฒนธรรม 

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 
5.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิ

ปริญญำเอก 
  ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 

35 
ร้อยละ 

40 
คณะ/

มหำวิทยำลัย 
- คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- งำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
- งำนศูนย์ภำษำ 

งำนบริหำร 
งำนบุคคล 

5.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
ต่ำงประเทศต่ออำจำรย์ทั้งหมดที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำร
รับรองคุณวุฒิจำก ก.พ. 

  ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว  
- งำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
- งำนศูนย์ภำษำ 

งำนบริหำร 
งำนบุคคล 

5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว  

งำนบริหำร 
งำนบุคคล 
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 เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดผลงำน 
เป้ำหมำย 

ระดับ KPI ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2560 2561 2562 2563 2564 

- งำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
- งำนศูนย์ภำษำ 

5.4 จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
อำจำรย์มืออำชีพจำก สกอ. หรือสถำบัน
รับรองมำตรฐำนวิชำชีพ 

 
 8 คน 10 คน 12 คน 

คณะ/
มหำวิทยำลัย 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

5.5 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสู่
ต ำแหน่งที่สูงขึ้นจำกผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์
กำรประเมิน 

 
 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

คณะ/
มหำวิทยำลัย 

ทุกหน่วยงำน 
งำนบริหำรงำน

บุคคล 

5.6 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อ
สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร 

 
 

มำกกว่ำ 
4.51 

มำกกว่ำ 
4.51 

มำกกว่ำ 
4.51 

คณะ/
มหำวิทยำลัย 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลกำรประเมินกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตร ตำมเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมำก 

 
  

200 
คะแนน 

200 
คะแนน 

คณะ/
มหำวิทยำลัย 

คณะ/วิทยำลัย งำนมำตรฐำนและ
จัดกำรคุณภำพ 

5.8 ค่ำคะแนนกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) 

   200 
คะแนน 

200 
คะแนน 

มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำร 
EdPEx 

งำนมำตรฐำนและ
จัดกำรคุณภำพ 

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำนกำรข้ึนทะเบียน TQR 
(Thai Qualification Register) 

  ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
10 

คณะ/
มหำวิทยำลัย 

คณะ/วิทยำลัย งำนมำตรฐำนและ
จัดกำรคุณภำพ 

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) เพ่ิมข้ึน 

 ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

มหำวิทยำลัย หน่วยงำนทั้งหมด งำนบริหำรงำน
บุคคล 
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 เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดผลงำน 
เป้ำหมำย 

ระดับ KPI ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.12 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว (ระดับ
เอเชีย) 

อันดับที่ 
200 

น้อยกว่ำ
อันดับที่ 

200 

น้อยกว่ำ 
อันดับที่ 

200 

น้อยกว่ำ
อันดับที่ 

195 

น้อยกว่ำ
อันดับที่ 

185 

มหำวิทยำลัย - คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 

- งำนภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

งำนภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

5.13 ค่ำเฉลี่ยระดับควำมผูกพันของบุคลำกรต่อ
องค์กร 

มำกกว่ำ 
4.51 

มำกกว่ำ 
4.51 

มำกกว่ำ 
4.51 

มำกกว่ำ 
4.51 

มำกกว่ำ 
4.51 

คณะ/
มหำวิทยำลัย 

ทุกหน่วยงำน ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

5.14 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ  

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

คณะ/
มหำวิทยำลัย 

งำนมำตรฐำนและ
จัดกำรคุณภำพ

กำรศึกษำ 

งำนมำตรฐำนและ
จัดกำรคุณภำพ

กำรศึกษำ 
5.17 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรำยได้ของมหำวิทยำลัย

ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

มหำวิทยำลัย กองกลำง กองกลำง 

5.18 อัตรำก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน 
(Operation Profit Margin) 

  20 30 30 
มหำวิทยำลัย กองกลำง กองกลำง 

5.19 อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ROI) ของ
งำนบริหำรทรัพย์สินและรำยได้  

มำกกว่ำ 
20 

มำกกว่ำ 
20 

มำกกว่ำ 
20 

มำกกว่ำ 
20 

มหำวิทยำลัย งำนบริหำร
ทรัพย์สินและ

รำยได้ 

งำนบริหำร
ทรัพย์สินและ

รำยได้ 
 
 
 
 
 
  



37 
 

37 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564 
เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรม ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.1 พัฒนำ
ปรับปรุง
หลักสตูร
กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ 
(Productive 
Learning) 

1.1.2 โครงกำร
บริหำรจดักำร
งบประมำณ
ด ำเนินงำน
วิชำกำร 

1.1.2.1 ร้อยละ
ของกำรเบิกใช้
งบประมำณ
ด ำเนินงำน
วิชำกำร 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ม. - จ่ำยค่ำตอบแทนกำร
สอนในเวลำและนอก
เวลำ 
- จ่ำยค่ำนิเทศ 
- จ่ำยค่ำตอบแทนกำร
ควบคุมและสอบ
วิทยำนิพนธ ์
- จ่ำยค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรหลักสูตร  
- มอบทุนกำรศึกษำ  

- บัณฑิต
วิทยำลัย 
- ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน 
- กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

1.2 พัฒนำ
สมรรถนะของ
นักศึกษำให้เกิด
กำรจัดกำร
เรียนรูเ้ชิงผลติ
ภำพ 
(Productive 
Learning) 

1.2.2 โครงกำร
พัฒนำทักษะของ
นักศึกษำที่จ ำเป็น
ต่อกำรด ำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

1.2.2.1 ร้อยละ
ของนักศึกษำที่
ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะที่จ ำเป็น
ต่อกำรด ำเนิน
ชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

คณะ / 
ม.  

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มี
ทั ก ษ ะ ที่ จ ำ เ ป็ น 
ประกอบด้วยทักษะที่
ส ำคัญ 3 ประกำร  
1. ทักษะชีวิตและกำร
ท ำงำน (Life and 
Career Skills)  
2. ทักษะด้ำน
สำรสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี 
(Information, Media 

- คณะ/
วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- งำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
- กองพัฒนำ
นักศึกษำ 
- บัณฑิต
วิทยำลัย 
 
 

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
and Technology 
Skills) 
3. ทักษะกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning 
and Innovation 
Skills) 
 

1.2.3 โครงกำร
พัฒนำกิจกรรม
กระบวนกำร
เรียนรูจ้ำกกำร
ปฏิบัติผำ่นกำร
ท ำงำนร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละ
ของนักศึกษำท่ี
เข้ำร่วม
โครงกำรพัฒนำ
กิจกรรม
กระบวนกำร
เรียนรูจ้ำกกำร
ปฏิบัติผำ่นกำร
ท ำงำนร่วมกับ
ชุมชนต่อ
จ ำนวน
นักศึกษำ
ทั้งหมด 

 ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30  

ร้อยละ 
40  

ร้อยละ 
50  

คณะ - จัดกิจกรรมในรำยวิชำ
ให้กับนักศึกษำโดย
น ำเอำควำมรู้งำน
สร้ำงสรรค์ วิจยั 
นวัตกรรมไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกับชุมชน 
- จัดกิจกรรมน ำเสนอผล
กำรเรยีนรู้จำกกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกับชุมชน 

- คณะ/
วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- งำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
- บัณฑิต
วิทยำลัย 
- กองพัฒนำ
นักศึกษำ 
- ส ำนักส่งเสริม
กำรเรยีนรู้และ
บริกำรวิชำกำร 

ส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

1.2.3.2 จ ำนวน
นักศึกษำท่ี
ได้รับกำรพัฒนำ
ตำม
กระบวนกำร
วิศวกรสังคม 

    200 คน ม. - คณะ/
วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- งำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
- กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 



39 
 

39 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.4 สร้ำง
เครือข่ำยใน
รูปแบบประชำ
รัฐเพื่อพัฒนำ
คุณภำพบณัฑิต 

1.4.2 โครงกำร
สร้ำงเครือข่ำย
ร่วมมือกับ
สถำนศึกษำ
หน่วยงำนภำครัฐ 
และเอกชนใน
ต่ำงประเทศ 

1.4.2.1 จ ำนวน
เครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับ
สถำนศึกษำ
หน่วยงำน
ภำครัฐ และ
เอกชนใน
ต่ำงประเทศ
และมีกำรจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

5 
เครือข่ำย 

5 
เครือข่ำย 

5 
เครือข่ำย 

5 
เครือข่ำย 

5 
เครือข่ำย 

คณะ / 
ม. 

สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนหลักสตูร 
และแลกเปลีย่น
นักศึกษำในต่ำงประเทศ 

- คณะ/
วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- งำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
- ศูนย์ภำษำ 
- วิเทศสัมพันธ์ 
- บัณฑิต
วิทยำลัย 

 

งำนวิเทศ
สัมพันธ์ 

 
เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และยกระดับศักยภำพบุคลำกร ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
4.1 บริหำร
จัดกำรงำน
ส่งเสริมศำสนำ
ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ทั้งกำรอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสำน 
เผยแพร่
วัฒนธรรม 

4.1.1 โครงกำร
บริหำรจดักำรงำน
ส่งเสริมศำสนำ
ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
และภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น 

4.1.1.1 ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
ระบบกลไก
ศิลปวัฒนธรรม
และควำมเป็น
ไทย 

   5 ข้อ 5 ข้อ คณะ / 
ม. 

- จัดกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
- ประกวดผลงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ภำยในประเทศ 
- สร้ำงผลงำนอนรุักษ์
ส่งเสริม สืบสำนและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ใน

- ทุกคณะ/
วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- งำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
- กองพัฒนำ
นักศึกษำ 
- ร.ร.สำธติ 

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
ระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ  
- จัดกิจกรรมกำรผลิต
ผลงำนเกี่ยวกับอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
- ประชำสัมพันธ์กำร
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน ์
- จัดท ำฐำนข้อมูลทำง
ภูมิปัญญำ จ.ปทุมธำนี 
และ จ.สระแก้ว 

4.2 สร้ำง
เครือข่ำยหรือ
แลกเปลีย่นด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญำ
ท้องถิ่นในระดับ
ท้องถิ่นและ
ระดับนำนำชำต ิ

4.2.1 โครงกำร
สร้ำงเครือข่ำย
หรือจัดกิจกรรม
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญำ
ท้องถิ่นในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ 

4.2.1.1 จ ำนวน
เครือข่ำย
พันธมิตรที่มี
ควำมร่วมมือ
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
และด ำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน
ทั้งในประเทศ
หรือ
ต่ำงประเทศ 

 1 
เครือข่ำย 

1 
เครือข่ำย 

1 
เครือข่ำย 

6 
เครือข่ำย 

ม.  - สร้ำงเครือข่ำยด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
- จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ำยดำ้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ
เพื่อกำรพัฒนำชุมชน
อย่ำงยั่งยืน 

- กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

4.3 พัฒนำระบบ
กลไกกำรบริหำร
จัดกำร
ศิลปวัฒนธรรมที่
น ำไปต่อยอดสู่

4.3.1 โครงกำร
บริหำรจดักำร
ศิลปวัฒนธรรมที่
น ำไปต่อยอดสู่

4.3.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรบริหำร
จัดกำร
ศิลปวัฒนธรรม

  ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ม. - จัดหำรำยได้จำก
ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้
ประเพณี กิจกรรม
สร้ำงสรรค ์

- งำนบริหำร
ทรัพย์สินและ
รำยได้  
- กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

ที่น ำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัยเพ่ือน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศ 

 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
5.1 บริหำร
จัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์ให้มี
สมรรถนะที่เป็น
เลิศพร้อมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำสมรรถนะ
ให้อำจำรย์และ
บุคลำกรใหเ้กิด
กำรรู้เชิงผลิต
ภำพ 
(Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงกำร
พัฒนำระบบกำร
จัดกำรทรัพยำกร
บุคคลสูค่วำมเป็น
เลิศ 

5.1.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรจัดกำร
ทรัพยำกร
บุคลำกรสู่ควำม
เป็นเลิศ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 คณะ/ม. - จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง
และแผนพัฒนำบคุลำกร 
- ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน 
- บริหำรเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 
- บริหำรกองทุน
สวัสดิกำรพนักงำน
มหำวิทยำลยั 
- สร้ำงสรรค์และพัฒนำ
บุคลำกร 
- สนับสนุนให้บุคำกรท ำ
ผลงำนเสนอเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
- พัฒนำระบบ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
- ประเมินผลควำมพึง
พอใจท่ีมีต่อสถำบัน  
- จ่ำยค่ำตอบแทน
ล่วงเวลำ เสำร์ – อำทิตย์ 
เจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักงำน 

ทุกหน่วยงำน งำนบริหำรงำน
บุคคล 

 
งำนพัฒนำ

อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
- จัดท ำเกณฑม์ำตรฐำน
วิชำชีพ Professional 
License 
- พัฒนำอำจำรย์ 
บุคลำกรใหเ้กิดกำร
เรียนรูเ้ชิงผลติภำพ 
- จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน
และกำรออกแบบกำร
เรียนรูส้ ำหรับอำจำรย์มือ
อำชีพและอบรมกำรใช้
งำน 
- พัฒนำสมรรถนะ
อำจำรย์ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนอำจำรยม์ือ
อำชีพ 
- จัดกิจกรรมสรำ้ง
ประสบกำรณ์ตรงของ
อำจำรย์ด้วยกำร
แลกเปลีย่นอำจำรย์และ
กำรร่วมปฏิบัติงำนจริงใน
หน่วยงำน โรงเรียน 
สถำนประกอบกำร 

5.2 เสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำลเพ่ือ
เป็นมหำวิทยำลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม 

5.2.1 โครงกำร
พัฒนำระบบ
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำน

5.2.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำร
พัฒนำระบบกำร
ประเมิน

  ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ม. - พัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
ของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA)  

คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA)  

5.2.2 โครงกำร
พัฒนำและแก้ไข
กฎหมำย 

5.2.2.1 ร้อยละ
ของกฎหมำย
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ท่ี
ได้รับกำรพัฒนำ
แก้ไขตำมแผน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ม. - ปรับปรุงจัดท ำ
แผนพัฒนำแก้ไข
กฎระเบียบ ข้อบังคับ  

งำนนิติกำร งำนนิติกำร 

5.2.3 โครงกำร
พัฒนำองค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้โดย
สร้ำงชุมชนอุดม
ปัญญำ 

5.2.3.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำองคื
กำรแห่งกำร
เรียนรูโ้ดยสรำ้ง
ชุมชนอุดม
ปัญญำ 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ5 คณะ/ม. - กำรจัดกำรควำมรู ้
-กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ควำมรู้จำกกำร
ปฏิบัติกำรวจิัยระหว่ำง
อำจำรย์ บุคลำกร 
นักศึกษำ และบุคคล
ทั่วไป ในกำรแก้ปัญหำที่
เกิดขึ้นร่วมกัน  

ทุกหน่วยงำน งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 

5.3 พัฒนำ
มำตรฐำน
กำรศึกษำสู่ควำม
เป็นเลิศ 

5.3.1 โครงกำร
จัดกำรมำตรฐำน
กำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำสู่ควำม
เป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำร
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 คณะ/ม. - บริหำรจัดกำรกำร
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน (IQA)  

ทุกหน่วยงำน งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
5.3.1.2 ระดับ
ควำมส ำเร็จกำร
จัดกำรคณุภำพ
กำรศึกษำเพื่อ
กำรด ำเนินที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ม. - กำรจัดกำรคณุภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx)  

งำนมำตรฐำน
และกำจดักำร

คุณภำพ 

งำนมำตรฐำน
และกำจดักำร

คุณภำพ 

5.4 พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 

5.4.1 โครงกำร
พัฒนำประสิทธิผล
กำรบริหำร
งบประมำณ 

5.4.1.1 ร้อยละ
ของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำม
แผนที่ก ำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90  

ร้อยละ 
90 

คณะ/ม. - ก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลยักำร
ประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลยั และคณะ  
- บริหำรส ำนักงำน (วัสดุ
ส ำนักงำน วัสดุกำรศึกษำ 
และครภุณัฑ์ เช้ือเพลิง 
สำธำรณูปโภค ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร) 
- ก่อสร้ำง ปรับปรุงและ
พัฒนำอำคำรสถำนท่ี 
- จ่ำยค่ำเบี้ยประกันชีวติ
ของนักศึกษำ 
- บริหำรควำมเสี่ยง 
- ตรวจสอบภำยใน 

ทุกหน่วยงำน กองนโยบำย
และแผน 

5.4.2 โครงกำร
สื่อสำรองค์กรและ
กำรสื่อสำร
กำรตลำดแบบ
บูรณำกำร (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำร
สื่อสำรองคืกำร
และกำรสื่อสำร

ระดับ 3  ระดับ 4 ระดับ 5  ระดับ 5 ระดับ 5  คณะ/ม.  - จัดท ำแผนสื่อสำร
องค์กรและกำรสื่อสำร
กำรตลำดแบบบรูณำกำร 
(IMC)  

งำนสื่อสำร
องค์กร 

งำนสื่อสำร
องค์กร 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
กำรตลำดแบบ
บูรณำกำร 
(IMC)  

- ด ำเนินกำรตำมแผน
สื่อสำรองค์กำรและกำร
สื่อสำรกำรตลำดแบบ
บูรณำกำร (IMC) 
- ประเมินผลงำนตำม
แผนสื่อสำรองค์กำรและ
กำรสื่อสำรกำรตลำด
แบบบูรณำกำร (IMC)   

5.4.3 โครงกำรจัด
ประชุมเพื่อพัฒนำ
ระบบบรหิำร
จัดกำรโดยมสี่วน
ร่วมของทุกภำค
ส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละ
ของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำม
แผนกำรจดั
ประชุม  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

คณะ/ม. - ประชุมคณะกรรมกำร
ภำยในหน่วยงำน 
- ประชุมคณะกรรมกำร
สภำวิชำกำร 
- ประชุมคณะกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลยั 
- ประชุมคณะกรรมกำร
อนุกรรมกำรประเมิน
มหำวิทยำลยั 
- ประชุมส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลยั 
- คณะกรรมกำรอื่น ๆ 

ทุกหน่วยงำน ทุกหน่วยงำน 

5.5 พัฒนำ
มหำวิทยำลยัให้
เป็นมหำวิทยำลัย
สีเขียว 

5.5.1 โครงกำร
พัฒนำสิ่งแวดล้อม
และบรหิำรจดักำร
มหำวิทยำลยัสี
เขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรบริหำร
จัดกำร
มหำวิทยำลยัสี
เขียว 

  ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 คณะ/ม. - พัฒนำสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบอำคำร  
- จัดกำรด้ำนพลังงำน 
- จัดกำรขยะภำยใน
มหำวิทยำลยั 
- จัดกำรน้ ำ 
- จัดกำรควำมปลอดภยั 

ทุกหน่วยงำน งำนภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
- ปรับปรุงระบบ
สำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
- ปรับปรุงระบบกำร
ขนส่ง 
- นัดท ำพ้ืนท่ีส ำหรับ
นักศึกษำในกำรท ำ
กิจกรรมร่วมกัน 
(Co-Working Space) 

5.6 จัดหำและ
พัฒนำทรัพยำกร
สนับสนุนกำร
เรียนรูเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศสิ่ง
อ ำนวยควำม
สะดวกและ
บริกำรขั้น
พื้นฐำนเพื่อ
รองรับต่อกำร
เป็น Semi 
residential 
University  

5.6.1 โครงกำร
จัดหำและพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยำกร
สนับสนุน
กำรศึกษำ กำร
วิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร 

5.6.1.1 ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำ
และอำจำรย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกและ
บริกำรขั้น
พื้นฐำนภำยใน
มหำวิทยำลยั 

มำกกว่ำ 
3.51 

มำกกว่ำ 
3.51 

มำกกว่ำ 
4.51 

มำกกว่ำ 
4.51 

มำกกว่ำ 
4.51 

คณะ / 
ม. 

- จัดหำทรัพยำกรกำร
เรียนรู ้
- พัฒนำแหล่งเรียนรู ้
- พัฒนำฐำนข้อมูลกำร
เรียนรู ้
- ขยำยปรับปรุงพื้นที่กำร
เรียนรู้และห้องเรียนเป็น
ศูนย์กลำง 
- พัฒนำห้องปฏิบัติกำร 
ศูนย์กำรเรียนรู้และจดัหำ
ครุภณัฑ์เพื่อสนับสนุน
กำรเรยีนรู้ยดึผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำง 
- พัฒนำระบบงำน/พื้นท่ี
ช่องทำงเชื่อมประสำน
กำรเรยีนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ทุกหน่วยงำน ส ำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลย ี
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ระดับ 

KPI 
กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 

2560 2561 2562 2563 2564 
5.6.2 โครงกำร
พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ระบบเครือข่ำยให้
พร้อมต่อกำรเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.2.1 ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักศึกำและ
อำจำรย์ต่อกำร
พัฒนำ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ระบบเครือข่ำย
ให้พร้อมต่อกำร
เป็น Semi 
residential 
University 

มำกกว่ำ 
3.51 

มำกกว่ำ 
3.51 

มำกกว่ำ 
4.51 

มำกกว่ำ 
4.51 

มำกกว่ำ 
4.51 

คณะ/ม. - จัดหำเทคโนโลยี
สำรสนเทศพ้ืนฐำนให้มี
เสถียรภำพควำมมั่นคง
ปลอดภัยรองรับกำร
ให้บริกำร 
- บริหำรจัดกำรข้อมลู
เพื่อน ำไปสู่กำรบูรณำ-
กำรข้อมูลอย่ำงครบวงจร
เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
- จัดหำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพเกิดควำม
เชื่อมโยงของระบบใน
องค์รวม พร้อมทั้งสอด
รับกับวิถีชีวิตยุคดิจิทลั 
(Digital Transforming) 
-สร้ำงธรรมำภิบำลดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ทุกหน่วยงำน งำนสำรสนเทศ
และ

คอมพิวเตอร ์

5.7 บริหำร
จัดกำรรำยได้
จำกสินทรัพย ์

5.7.1 โครงกำร
บริหำรจดักำร
รำยได้จำก
สินทรัพย ์

5.7.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
แผนกำรบริหำร
จัดกำรรำยได้
ของสินทรัพย์ 

  ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 คณะ/ม. - จัดหำรำยได้จำก
สินทรัพย ์
- พัฒนำธุรกิจเพื่อสร้ำง
รำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลยั 

งำนบริหำร
ทรัพย์สินและ
รำยได ้

งำนบริหำร
ทรัพย์สินและ
รำยได ้

 



บทท่ี 4 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัดของเป้ำประสงค์ 
 เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 
 ตัวช้ีวัด 5.5 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นจำกผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำร
ประเมิน 
  เกณฑ์กำรค ำนวณ 
 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น

จ ำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำรประเมินทั้งหมด
 𝑥 100 

 

 ตัวช้ีวัด 5.6 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร 
 ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร (Workforce Environment) หมำยถึง กำรบริหำรขีดควำมสำมำรถและ
อัตรำก ำลังเพ่ือให้งำนของสถำบัน บรรลุผลส ำเร็จ กำรด ำเนินกำรของสถำบันเพ่ือรักษำบรรยำกำศในกำรท ำงำน
เพ่ือให้เกื้อหนุน และมีควำมมั่นคงต่อกำรท ำงำน 
 ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรและอัตรำก ำลัง หมำยถึง 
 1. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง กำรประเมินควำมต้องกำร ด้ำนขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร และ
อัตรำก ำลัง โดยมหำวิทยำลัยมีวิธีกำรประเมินควำมต้องกำรด้ำนทักษะ สมรรถนะคุณสมบัติที่ต้องกำรมีกำรรับรอง
และระดับก ำลังคนที่ต้องกำร  
 2. บุคลำกรใหม่ มหำวิทยำลัยมีวิธีกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง บรรจุ และรักษำบุคลำกรใหม่ไว้บุคลำกรเป็นตัว
สะท้อนควำมให้เห็นถึงควำมหลำกหลำย ทำงควำมคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถำบันจ้ำงและของผู้เรียน 
 3. กำรท ำงำนให้บรรลุผล กำรจัดระบบและบริหำรบุคลำกร คือ  
  - ท ำให้งำนของสถำบันประสบควำมส ำเร็จ 
  - ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักของสถำบันอย่ำงเต็มที่ 
  - ส่งเสริมสนับสนุน กำรมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
  - ให้มีผลกำรด ำเนินกำรที่ดีกว่ำควำมคำดหมำย 0 
 4. กำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร มีกำรพัฒนำเรียนบุคลำกรให้พร้อมต่อควำมต้องกำรด้ำนขีด
ควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังที่ก ำลังเปลี่ยนไป โดยมีวิธีกำร  
  - กำรบริหำรบุคลำกร ควำมต้องกำรบุคลำกร และควำมต้องกำรของสถำบัน เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ป้องกันกำรลดจ ำนวนของบุคลำกร และเพ่ือลดผลกระทบหำกจ ำเป็น 
  - กำรเตรียมควำมพร้อมและบริหำรช่วงที่มีกำรเพ่ิมของบุคลำกร  
  - กำรเตรียมบุคลำกรเพ่ือรับกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงสถำบันและระบบหำกจ ำเป็น 
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  - บรรยำกำศด้ำนบุคลำกร 
  1. สภำพแวดล้อมของที่ท ำงำน มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้มั่นใจว่ำสถำนที่ท ำงำนมีสุข
ภำวะ ควำมปลอดภัย และมีควำมสะดวกในกำรท ำงำนของบุคลำกร มีตัววัดและเป้ำประสงค์ในกำรปรับปรุง
สภำพแวดล้อมดังกล่ำว สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกัน มีควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญในปัจจัย  
  2. สิทธิประโยชน์และนโยบำยด้ำนบุคลำกร สนับสนุนบุคลำกรโดยให้บริกำรสิทธิประโยชน์ และ
มีนโยบำย ให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของบุคลำกรที่มีควำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำงของกลุ่มและ
ประเภทของบุคลำกร บุคลำกรได้รับสิทธิประโยชน์ที่ส ำคัญ  
 ตัวช้ีวัดที่ 5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำนกำรขึ้นทะเบียน TQR 
 ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 TQR หมำยถึง กำรประเมินคุณภำพหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภำพมำตรฐำนตำมกระอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQR : Thai Quantification’s Register)  
 ตัวช้ีวัดที่ 5.13 ค่ำเฉลี่ยระดับควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร 
 ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  
 ควำมผูกพันของบุคลำกร หมำยถึง ระดับควำมสำมำรถมุ่งมั่นของบุคลำกรทั้งในด้ำนจิตใจและสติปัญญำ 
เพ่ือให้งำนบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของมหำวิทยำลัย กำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร เพ่ือให้เกิด
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเพ่ือก่อให้เกิดผลงำนที่โดดเด่นวิธีกำรที่สถำบันใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร ผู้บริหำร และ
ผู้น ำเพ่ือให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่น รวมถึงวิธีกำรที่มหำวิทยำลัยท ำให้บุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงทุ่มเทในกำร
ปรับปรุงและสร้ำงนวัตกรรม 
  - ควำมผูกพันของบุคลำกรและผลกำรปฏิบัติกำร 
   1. วัฒนธรรมองค์กร กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรที่มีลักษณะกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำง 
มีผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่นและบุคลำกรมีควำมผูกพันต่อสถำบันวัฒนธรรมองค์กำรได้ใช้ประโยชน์จำกควำม
หลำกหลำยทำงควำมคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลำกร มหำวิทยำลัยเอื้ออ ำนำจ (Empower) ให้กับบุคลำกร 
   2. ปัจจัยขับเคลื่อนควำมผูกพัน กำรก ำหนดปัจจัยผลักดันส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมผูกพัน
ของบุคลำกร ตำมกลุ่มและประเภทของบุคลำกร 
   3. กำรประเมินควำมผูกพัน กำรประเมินทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรและตัวชี้วัดที่
ใช้ในกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร รวมทั้งควำมพึงพอใจ วิธีกำรและตัวชี้วัดเหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงไร ส ำหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลำกร มหำวิทยำลัยอำจใช้ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ เช่น กำรคงอยู่ กำรขำดงำน 
กำรร้องทุกข์ ควำมปลอดภัยและผลิตภำพของบุคลำกรเพ่ือประเมินและปรับปรุงควำมผูกพันของบุคลำกร 
   4. กำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำน สนับสนุนให้เกิดกำรผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่นและ
สร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร ระบบดังกล่ำวได้พิจำรณำถึงกำรบริหำรค่ำตอบแทน กำรให้รำงวัลกำรยกย่องชมเชย 
และสิ่งจูงใจแก่บุคลำกร ระบบกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้ 
    4.1 กำรกล้ำเสี่ยงในเรื่องที่น่ำลงทุนเพื่อท ำให้เกิดนวัตกรรม 
    4.2 กำรมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และกำรเรียนของผู้เรียน 
    4.3 กำรบรรลุแผนปฏิบัติกำรสถำบัน  
  - กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ 
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   1. ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ สนับสนุนควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย และกำร
พัฒนำตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร ผู้บริหำร และผู้น ำแต่ละคน ระบบนี้ได้พิจำรณำประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้  
    1.1 กำรให้ควำมส ำคัญต่อสมรรถนะหลัก ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และกำร
บรรลุแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้น และระยะยำว 
    1.2 สนับสนุนกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร และกำรเปลี่ยนแปลงของ
มหำวิทยำลัยและสร้ำงนวัตกรรม 
    1.3 สนับสนุนจริยธรรมและกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม 
    1.4 ปรับปรุงกำรมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
    1.5 ท ำให้มั่นใจว่ำมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกบุคลำกรที่จะลำออกหรือ
เกษียณอำย ุ
    1.6 ท ำให้มั่นใจว่ำมีกำรผลักดันให้น ำควำมรู้และทักษะใหม่มำใช้ในกำรท ำงำน 
   2. ประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยมีกำรประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำสถำบัน ในเรื่อง 
    - หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลลัพธ์ของกำรเรียนรู้กับผลกำรประเมินควำมผูกพัน
ของบุคลำกรและกับผลลัพธ์ที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัย 
    - ใช้ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ข้ำงต้นเพ่ือชี้บ่งโอกำสส ำหรับกำรปรับปรุงทั้งใน
เรื่องควำมผูกพันของบุคลำกรและกำรให้กำรพัฒนำและกำรเรียนรู้แก่บุคลำกร 
   3. ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน มีกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนใน
มหำวิทยำลัย เพ่ือให้บรรลุกำรวำงแผนสืบทอดส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรและผู้น ำ 
  ตัวช้ีวัดที่ 5.14 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ 
  ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรืออำจได้รับผล
กระทลจำกกำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย ในทุกมิติ ได้แก่ 
   1. มิติด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   2. มิติด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร 
   3. มิติด้ำนกำรวิจัย 
   4. มิติด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
   5. มิติด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่ำ อำจำรย์หรือนักวิจัย ผู้ให้ทุน ชุมชนใน
จังหวัดปทุมธำนี ชุมชนในจังหวัดสระแก้ว 
  ตัวช้ีวัดที่ 5.17 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรำยได้ของมหำวิทยำลัยตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
  รำยได้ หมำยถึง รำยได้ที่เกิดจำกบริกำรวิชำกำร กำรวิจัย จำกบริหำรจัดกำรของส ำนักทรัพย์สิน 
รำยได้จำกำกรจัดกำรศึกษำ 
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  ตัวช้ีวัดที่ 5.18 อัตรำก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน (Operation Profit Margin) 
  ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
  อัตรำก ำไรจำกกำรผลกำรด ำเนินงำน แสดงให้เห็นประสิทธิภำพในกำรขำยของบริษัท ในกำรท ำ
ก ำไร หลังจำกหักต้นทุนสินค้ำและหักค่ำใช้จ่ำยรวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งดี  
  เกณฑ์กำรค ำนวณ  

อัตรำก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน (%)
ก ำไรจำกำรด ำเนินงำน

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
 

  
ค ำอธิบำยโครงกำร และตัวชี้วัดโครงกำร 
 โครงกำร 1.1.2 โครงกำรบริหำจัดกำรงำนวิชำกำรเพ่ือจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive 
Learning)  
 ตัวช้ีวัดโครงกำร 1.1.2.1 ร้อยละของกำรเบิกใช้งบประมำณกำรด ำเนินงำนวิชำกำร  

 เกณฑ์กำรค ำนวณ 

จ ำนวนงบประมำณกำรด ำเนินงำนวิชำกำรท่ีเบิกใช้

จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรตำมกำรด ำเนินงำนวิชำกำร
 𝑥10 

  
โครงกำรที่ 1.2.2 โครงกำรพัฒนำทักษะของนักศึกษำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 ตัวชี้วัดโครงกำร 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
 ค ำอธิบำย 
 กรอบควำมคิดเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 (21 st 
Century Student Outcomes) จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประกำรหลักคือ ควำมรู้ในวิชำแกน เนื้อหำประเด็นที่ส ำคัญ
ส ำหรับศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษท่ี 21 
  1. ควำมรู้ในวิชำแกนและเนื้อหำประเด็นที่ส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
  ควำมรู้ในวิชำแกน ได้แก่ ภำษำแม่และภำษำโลก คณิตศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ศิลปะ 
ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและกำรปกครอง  
  เนื้อหำประเดน็ที่ส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จและมีควำมส ำคัญในที่ท ำงำน
และชุมชน ได้แก่ 
  - ควำมรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
  - ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรเงิน เศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร ( Financial. 
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
  - ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literacy) 
  - ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
  2. ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะที่ส ำคัญ 3 ประกำรดังนี้  
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   2.1 ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน (Life and Career Skills) ในกำรด ำรงชีวิตและในกำร
ท ำงำนนั้นไม่เพียงต้องกำรคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในเนื้อหำควำมรู้ หรือทักษะกำร คิดเท่ำนั้น หำกแต่ยัง
ต้องกำรผู้ที่สำมำรถท ำงำนในบริบทที่มีควำมซับซ้อนมำกข้ึนอีกด้วย ทักษะที่จ ำเป็น ได้แก่  
   - ควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 
   - ควำมคิดริเริ่มและกำรชี้น ำตนเอง (Initiative and Self Direction) 
   - ทักษะทำสังคมและกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม (Social and Cross – cultural Skills) 
   - กำรเพ่ิมผลผลิตและควำมรู้รับผิด (Productivity and Accountability) 
   - ควำมเป็นผู้น ำและควำมรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
   2.2 ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 
Skills) ซึ่งในศตวรรษที่ 21 นับได้ว่ำมีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมำกดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีทักษะดังต่อไปนี้ 
คือ 
   - กำรรู้เท่ำทันสำรสนเทศ (Information Literacy) 
   - กำรรู้เท่ำทันสื่อ (Media Literacy) 
   - กำรรู้ เท่ ำทัน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( ICT Information, Communications & 
Technology Literacy) 
   2.3 ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่ 
   ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึง
กำรคิดแบบสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ร่วมกับผู้อื่น และกำรน ำควำมคิด นั้นไปใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
   กำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking and Problem Solving) 
หมำยควำมรวมถึงกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล กำรคิดเชิงระบบ กำรคิดตัดสินใจและกำรคิดแก้ปัญหำ 
   กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ (Communication and Collaboration) ซึ่งเน้นกำรสื่อสำร
โดยใช้สื่อรูปแบบต่ำง ๆ ที่มีประสิทธิภำพชัดเจน และกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 เกณฑ์กำรค ำนวณ  
 

นักศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21

จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด
 x100 

 
 โครงกำรที่ 1.2.3 โครงกำรพัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน  
 ตัวชี้วัดโครงกำรที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้
จำกกำรปฏิบัติผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกับชุมชนต่อจ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 
 ตัวช้ีวัดโครงกำรที่ 1.2.3.2 จ ำนวนนักศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมกระบวนกำรของวิศวกรสังคม   

เกณฑ์กำรค ำนวณ  
 

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้
จำกกำรปฏิบัติผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด
 x100 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
 โครงกำรที่ 4.11 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด 4.1.1.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบกลไกศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
 มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำรซึ่งน ำไปสู่กำรสืบสำน กำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในศิลปวัฒนธรรม กำรปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่ำงประเทศอย่ำง
เหมำะสมตำมศักยภำพและอัตลักษณ์ของประเภทสถำบัน ผลลัพธ์ของกำรจัดกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมท ำให้เกิด
ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย หรือกำรสร้ำงโอกำสและมูลค่ำเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ และควำมเป็นไทย 
เพ่ือกำรธ ำรงรักษำ สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม หรือกำรพัฒนำต่อยอดและสร้ำงคุณค่ำใหม่ ตำมจุดเน้นและอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัย 

2. จัดท ำแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 

3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทยและประเมิน
ควำมส ำเร็จของตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

4. จัดบริกำรทำงวิชำกำร โครงกำรหรือกิจกรรมที่ เป็นกำรสืบสำนถ่ำยทอดประวัติศำสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตำมอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนควำมรู้
และกำรประพฤติตนให้เหมำะสม เกิดสุนทรียทำงศิลปวัฒนธรรม ควำมรักและภูมิใจในควำมเป็นไทย 

5. มีฐำนข้อมูลหรือกำรบริกำร หรือแหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ 
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปมำใช้บริกำรได้ และเป็นรำกฐำนที่เข้มแข็งในสังคมท่ำมกลำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำย สร้ำง
จุดยืนทำงวัฒนธรรมให้กับประเทศ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 1 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 2 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 3 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 5 ข้อ 

 
โครงกำรที่ 4.3.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มหำวิทยำลัยมีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่
น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

ระดับ 2 มหำวิทยำลัยมีระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 มหำวิทยำลัยมีระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มหำวิทยำลัยมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำร

จัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
ระดับ 5 มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่สำธำรณะและกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมภิบำล 
โครงกำรที่ 5.1.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
ระดับ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
ระดับ 5 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 

 โครงกำรที่ 5.2.1 โครงกำรพัฒนำระบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มหำวิทยำลัยมีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

ระดับ 2 มหำวิทยำลัยมีระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 มหำวิทยำลัยมีระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มหำวิทยำลัยมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของ

กำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ระดับ 5 มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่สำธำรณะและกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 โครงกำรที่ 5.2.2 โครงกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย 
 ตัวช้ีวัดโครงกำรที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับกำรพัฒนำ แก้ไขตำมแผน 
 เกณฑ์กำรค ำนวณ 

จ ำนวนข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับกำรพัฒนำ แก้ไขตำมแผน X     100 
จ ำนวนข้อกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้ก ำหนดให้พัฒนำหรือแก้ไข

ตำมท่ีได้วำงไว้ 
  
 โครงกำรที่ 5.2.3 โครงกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.2.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 ทุกหน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
ระดับ 2 ทุกหน่วยงำนมีระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 ทุกหน่วยงำนมีระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผนร้อยละ 51 – 100 
ระดับ 4 ทุกหน่วยงำนมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ 
ระดับ 5 ทุกหน่วยงำนมกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่สำธำรณะและกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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โครงกำรที่ 5.3.1 โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือสู่ควำมเป็นเลิศ 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรดเนินงำนตำมแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 มหำวิทยำลัยมีกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร คณะ/วิทยำลัย 
หน่วยงำนสนับสนุน โดยมีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพ และกำรพัฒนำ
คุณภำพ กำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินมุ่งไปที่ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกกว่ำกำรประเมิน
คุณภำพ เพ่ือให้สำมำรถส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดสะท้อนกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
 เกณฑ์มำตรฐำน  
  1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนำกำรของมหำวิทยำลัย  
  2. ก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพภำยในตำมระบบและกลไกที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพกำร
ตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 
  3. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 2 และ 
มหำวิทยำลัย ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เพ่ือทรำบ 
  4. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงำนสนับสนุน และมหำวิทยำลัย 
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ 
  5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำ
วำงแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือพิจำรณำ รวมถึงปรับปรุงผล
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 1 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 2 ข้อ  มีกำรด ำเนินกำร 3 ข้อ  มีกำรด ำเนินกำร 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 5 ข้อ 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1.2 ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
  ระดับ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50 
  ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51 – 100 
  ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ  
  ระดับ 5 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
 โครงกำรที่ 5.4.1 โครงกำรประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน 
 ตัวชี้วัดโครงกำรที่ 5.4.1.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่ก ำหนด 
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 เกณฑ์กำรค ำนวณ 
 

จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนที่ก ำหนด
 x100 

 
 โครงกำรที่ 5.4.2 โครงกำรสื่อสำรองค์กรและกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร (IMC) 
 ตัวชี้วัดที่ 5.4.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรสื่อสำรองค์กำรและกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบ
บูรณำกำร (IMC)  
 เกณฑ์กำรประเมิน 
  ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนสื่อสำรองค์กำรและกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร (IMC)  
  ระดับ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50 
  ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51 – 100 
  ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนสื่อสำรองค์กำรและกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบ
บูรณำกำร (IMC) 
  ระดับ 5 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป 
ต่อภำพลักษณ์องค์กร มำกกว่ำ 3.51  
 โครงกำรที่ 5.5.1 โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.5.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 
 เกณฑ์กำรประเมิน  
  ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 
  ระดบั 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50 
  ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51 – 100 
  ระดับ 4  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสี
เขียว  
  ระดับ 5 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ต่อกำร
บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว มำกกว่ำ 3.51  
 โครงกำรที่ 5.7.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.7.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
  ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 
  ระดับ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50 
  ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51 – 100 
  ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำร 
รำยไดของสินทรัพย์  
  ระดับ 5 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนระดับควำมส ำเร็จของแผน 
กำรบริหำรจัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 


