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คำนำ 

  แผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569     

ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  พ.ศ.2565- 2569 และจากผลการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารแผน อาจารย์ บุคลากร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ในอนาคต เพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็น

รูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้จงึตอ้งอาศัย การรวมพลัง ความร่วมมือ และการมสี่วนร่วมของทุกหน่วยงานบริหารจัดการ 

  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะและหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 
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สารบัญ 
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• ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สมรรถนะหลัก วัฒนธรรมองค์กร 1 

• สมรรถนะหลัก วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ  2 

• ค่านยิมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 
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• ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 

• โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 16 

ส่วนที่ 2 การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน  

• การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 39 

ส่วนที่ 3 คำอธิบายและเกณฑ์การประเมนิ  

• คำอธิบายและเกณฑ์การประเมนิ 41 
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ส่วนที ่1 

แผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569  

ปรัชญา 

ความรู ้คู่คุณธรรม นำสร้างเสริมสุขภาพ    

ปณิธาน  

ปรัชญาของท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

อัตลักษณ์     

ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน และนวัตกรรม 

เอกลักษณ์  

 สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะหลัก 

บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
ทำงานเป็นทีม จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
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วสิัยทัศน์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏดา้นความรอบรู้ทางสุขภาพและพัฒนาสุขภาพชุมชนบนความร่วมมือของภาคีเครอืข่ายทาง

สังคมในปี 2569 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 

 1.คณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันนำ 1 ใน 3 ด้านบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี 2567 

2.คณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันนำอันดับที่  1 ด้านบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี 2569 

พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตและผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 2. พัฒนาวจิัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมอืกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

 3. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มคีุณภาพชีวิตที่ดี 

 4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) ของคณะเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน  มีนวัตกรรมทำให้ชุมชนภายในคณะและผู้มีส่วนได้    

ส่วนเสีย  มีคุณภาพชีวติที่ดี 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร (SWOT Analysis) 

 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 นักศกึษามผีลสัมฤทธ์ิดา้นภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 บทเรียนหรือรายวชิาท่ีเป็น e-learning 

 มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอาเซียนเป็นภาวะคุกคามที่ทำให้

ทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้ไดต้าม

มาตรฐานเร่งด่วน 

 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

 นโยบายมหาวทิยาลัยเนน้จัดทำหลักสูตรร่วมกับภาครัฐ ภคเอกชน 

และชุมชน 

 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเนน้การทำงานเพื่อท้องถิ่น 

 นโยบายของในหลวงรัชการท่ี 10 และนโยบายท่ีมุ่งเนน้สุขภาวะชุมชน 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 International Publication (per year) 

 จำนวนเงินทุนวจิัยต่อปีงบประมาณ 

 คณาจารย์สร้างผลงานวชิาการ/ผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 

 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

 ผลงานประจักษ์ ดา้นผลงานวจิยัของอาจารย์ท่ีได้รับการตพีมิพ์ใน

ระดับชาติ 

 การวจิัยมุ่งน้นการทำงานร่วมกบัชุมชน 

 

ด้านวิชาการ 

ด้านวจิัย 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มปัจจุบันทำให้มีความเสี่ยงด้าน

สุขภาพ 

 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

 การบริการมุ่งเนน้การทำงานร่วมกับชุมชน 

 การเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏบัิตร่ิวมกับ

ชุมชน 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 ผลงานดา้นพันธกิจสัมพันธ์ ลักษณะของ Area-based 

 มหาวทิยาลัยบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (startup) ท่ีเป็น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

 ผลิตบัณฑิตสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม 

 นโยบายมหาวทิยาลัยในการพฒันามหาวิทยาลัยสีเขียวชัดเจน 

 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 ระบบฐานขอ้มูลทางการบริหารให้ใชใ้นการตัดสินใจได้รวดเร็ว 

 คุณภาพอาจารย์ของคณะ ด้านคุณวุฒปิริญญาเอก ตำแหน่งทาง

วชิาการ 

 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

 พัฒนาบุคลากรสายวชิาการมีสมรรถณะในการทำงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 พัฒนาบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในสายอาชพี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร (SWOT Analysis) 

 

ด้านบรกิารวิชาการ 

ด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม 

ด้านระบบปฏิบัตกิาร 
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 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 
2565 2566 2567 2568 2569 

VRU_เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตและผู้เรยีนเป็นผู้รอบรู้ดา้นสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มสีมรรถนะการเป็นผูป้ระกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็น

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

PH_เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตและผูเ้รียนเป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผูป้ระกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

1.1 จำนวนนักศกึษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา 

- นักศกึษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศกึษา 

คน 500 500 500 500 500 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และ 

รองคณบดฝี่าย

บริหารและการ

วางแผน 

 - นักศกึษาหลักสูตรระยะสั้น คน 50 60 70 80 90 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

 - นักศกึษาท่ีมีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต คน 15 15 15 20 20 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

รองคณบดฝี่าย

บริหารและการ

วางแผน 

1.2 จำนวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการ 

หลักสูตร 

 

1 1 1 1 1 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
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1.3 จำนวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษาการส่งเสริมพื้นท่ี

นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

หลักสูตร 1 1 1 1 1 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

1.4 ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชวีติ (Lifelong 

Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course)   

สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม 

(Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 12 12 12 12 12 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

1.5 จำนวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่

ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน 10 10 10 10 10 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

1.6 จำนวนผลงานเชงิประจักษ์ของนักศกึษาท่ีได้รับอา้งอิง 

หรือใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 

ผลงาน 2 2 2 2 2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

1.7 จำนวนผลงานวจิัย ผลงานทางวชิาการของนักศึกษาที่

ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ 

กพอ. กำหนด 

ผลงาน 20 20 20 20 20 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

1.8 จำนวนกิจกรรมการยกระดับคณุภาพการศึกษาสู่สากล

ภายใตข้้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวทิยาลัย

ต่างประเทศ 

กิจกรรม 1 1 1 1 1 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 
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1.9 จำนวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ท่ี

เกิดจากการบ่มเพาะ 

- วศิวกรสังคม 

คน 1 1 1 2 2 รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจสัมพันธ์ 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

- ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ราย 1 1 1 2 2 รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจสัมพันธ์ 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

1.10 จำนวนชุมชนท่ีนักศกึษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ในการปฏบัิตงิานจรงิแกไ้ขปัญหาและการพัฒนา

ชุมชนในมติดิ้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ชุมชน 1 1 1 1 1 รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจสัมพนัธ์ 

 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

1.11 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีศิษย์เก่าจากภายนอก

มหาวทิยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒร่ิวมพัฒนางานกิจกรรม

ของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni 

& Senior Citizen Engagement index) 

 

ร้อยละ 50 50 50 

 

50 50 รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจสัมพันธ์ 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

1.12 อัตราการมงีานทำตรงตามสายวชิาชีพ/ประกอบอาชพี

อสิระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  

ระดับดับปริญญาตรี - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (90) 

ระดับบัณฑิตศกึษา - สาขาวิทยาศาสตร์ (70) 

 

 

ร้อยละ 

 

 

 

90 

70 

 

 

90 

80 

 

 

90 

90 

 

 

90 

90 

 

 

90 

100 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและ

วจิัย 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจสัมพันธ์ 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 
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1.13 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

 

ค่าเฉลี่ย มากกว่า 

4.00 

 

มากกว่า 

4.00 

 

มากกว่า 

4.00 

 

มากกว่า 

4.00 

 

มากกว่า 

4.00 

 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั 

รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา

และพันธกจิสัมพันธ ์

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะดา้นเทคโนโลยี

ดิจิทัลและทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

- ทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัล (IC3) 

- ทักษะดา้นภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 

ระดับ B2  (ปริญญาโท) 

 

 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

 

 

90 

 

80 

80 

 

 

90 

 

80 

80 

 

 

90 

 

80 

80 

 

 

90 

 

80 

80 

 

 

90 

 

80 

80 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและ

วจิัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

VRU_เป้าประสงค์ 2 วจิัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมอืกับภาคีเครือข่ายทางสังคมท้ังภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

PH_เปา้ประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มคีวามร่วมมอืกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

2.1 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวจิัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนา

เชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการ

บริการและการท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร การ

สร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

ล้านบาท 3 3 3 3 3 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดีและ 

รองคณบดฝี่าย

บริหารและการ

วางแผน 

2.2 จำนวนผลงานวจิัยท่ีถูกนำใชป้ระโยชน์ในชุมชนและเชงิ

พาณิชย ์

ผลงาน 1 1 1 1 1 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

 

คณบดีและ 

รองคณบดฝี่าย

บริหารและการ

วางแผน 
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2.3 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาตติอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ท่ี

และเชงิประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการ

และการท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร  การส่งเสริม

สุขภาพและสิ่งแวดลอ้มต่อผลงานวจิัยท้ังหมด 

ร้อยละ 40 40 40 40 40 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

 

คณบดีและ 

รองคณบดฝี่าย

บริหารและการ

วางแผน 

2.4 จำนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนา

เชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ

บริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การ

ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม ที่มกีารจดทะเบียนจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาท ิการจดสิทธิบัตร และการจด

อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 1 1 1 1 1 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

 

คณบดีและ 

รองคณบดฝี่าย

บริหารและการ

วางแผน 

2.5 จำนวนโครงการวิจัยท่ีถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ โครงการ - - - - - - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย 

 

คณบดีและ 

รองคณบดฝี่าย

บริหารและการ

วางแผน 

 

2.6 จำนวนสัญญาหรอืโครงการวจิยัท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแกไ้ขปัญหา

ความ เหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลงัทางสังคม เพิ่มขดี

ความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเอง

และจัดการตนเอง 

สัญญา/ 

โครงการ 

1 1 1 1 1 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

 

คณบดีและ 

รองคณบดฝี่าย

บริหารและการ

วางแผน 
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2.7 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดท่ีเกิด

จากความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการ

แก้ไขปัญหาชุมชน 

ผลงาน 5 5 5 5 5 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

 

คณบดีและ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร

และการวางแผน 
2.8 ร้อยละของงานวจิัยและนวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การฝึกหัดครูต่อจำนวนผลงานวจิัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทัง้หมด (นโยบายสภา) 

- - - - - - - 

 

- 

VRU_เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดความร่วมมอืกับภาคีเครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่ รวมทั้งสบืสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวติที่ดี 

PH_เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพืน้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.1 จำนวนชุมชนท่ีมีศักยภาพจัดการตนเอง ชุมชน 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจสัมพันธ์ 

คณบดีและรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

3.2 ร้อยละของรายวชิาท่ีนักศกึษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียใชชุ้มชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบ

พัฒนาเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ี 

ร้อยละ 60 60 60 60 60 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจสัมพันธ์ 

คณบดีและรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 
3.3 จำนวนเงนิรายได้ท่ีเกดิจากการบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อ

ยอดสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค ์

ล้านบาท - - - - -   

3.4 จำนวนเงนิรายได้ท่ีเกดิจากการส่งเสริมใหม้หาวิทยาลัยเป็นขั้วความ

เจริญเศรษฐกจิเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวชิาการ เพื่อ

พัฒนาสินค้าชุมชน 

ล้านบาท - 

 

-  

- 

 

- 

 

- 
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 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 
2565 2566 2567 2568 2569 

3.5 จำนวนแนวปฏบัิต/ินวัตกรรมท่ีนำไปใชเ้พื่อการพัฒนา

มหาวทิยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชงิพื้นท่ี 

เร่ือง 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

คณบดีและรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

3.6 ร้อยละของจำนวนเงินท่ีได้รับจากการให้บริการวิชาการ

เพื่อจัดหารายได้ต่อจำนวนเงินรายได้ท้ังหมด 

ร้อยละ 

 

5 5 5 5 5 คณะกรรมการบริหาร

และคณะกรรมการ

ดำเนนิงานจัดหารายได ้

คณบดี 

VRU_เป้าประสงค์ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกือ้กูลการเรียนรูแ้ละการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน  มีนวัตกรรมทำให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและ

ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณภาพชวีิตที่ดี 

PH_เป้าประสงค์ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) ของคณะเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน  มีนวัตกรรมทำใหชุ้มชนภายในคณะและผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสีย  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.1 ผลการจัดระดับคณะสีเขียว ลำดับ - - - - -   

4.2. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ระบบเครอืขา่ย 

ค่าเฉลี่ย มากกว่า 

4.00 

มาก 

กว่า

4.00 

มาก 

กว่า

4.00 

มาก 

กว่า

4.00 

มาก 

กว่า

4.00 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

 

คณบดี 

4.3 ร้อยละของโครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรมคณะ/วทิยาลัย

ท่ีมีการดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดต้ังพืน้ท่ี

นวัตกรรม (Innovation Space ) 

ร้อยละ 60 60 60 60 60 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

 

คณบดี 

4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดตัง้กองทุนเร่ิมตน้

ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 

 

ระดับ - - - - -   
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 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 
2565 2566 2567 2568 2569 

4.5 จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยดี้านการบริหารจัดการท่ี

นำมาใชใ้นการเพิ่มความสามารถให้กับอาจารย์ บุคลากร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลงาน - - - - - - 

 

- 

4.6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

คณบดี 

4.7. ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดำเนนิการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

คะแนน 200 200 250 300 350 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

คณบดี 

4.8 ค่าเฉลี่ยความผกูพันของบุคลากรท่ีมีต่อคณะ คะแนน มาก 

กว่า

4.00 

มาก 

กว่า

4.00 

มาก 

กว่า

4.00 

มาก 

กว่า

4.00 

มาก 

กว่า

4.00 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

คณบดี 

4.10 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติท่ีมี

ต่อคณะฯ 

คะแนน - - - มาก 

กว่า 

3.50 

มาก 

กว่า 

4.00 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

การวางแผน 

คณบดี 
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ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑติให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตและผู้เรยีนเป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ   มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อ

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

กลยุทธ์ 1.1 สรา้งความร่วมมอืทั้งภายในหรอืภายนอกสถาบนั ปรับปรุงหรอืพัฒนาหลักสตูรแบบบูรณาการ 

1.2 พัฒนาเนื้อหารายหลักสูตร สูก่ารอบรมหลักสตูรระยะสั้น  

1.3 ยกระดับการเรียนรูต้ามปรัชญาการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลติภาพ (Productive Learning Philosophy)  

1.4 ออกแบบหลักสตูรใหส้ามารถเทยีบโอนประสบการณ์ สะสมหน่วยกติ  

1.5 สรา้งบัณฑิตและผู้เรยีนรอบรูด้้านสุขภาพที่มีสมรรถนะสูง บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ จิตอาสา สรา้งวิศวกรสังคม และทักษะเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

1.6 พัฒนาชุมชนแลกเปลีย่นเรียนรู ้ต่อยอดองค์ความรูแ้ละสืบสานภมูิปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

เป้าประสงค์ 2 : วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมือกับภาคเีครือข่ายทางสังคมทั้งภาครัฐ เอกชนและ

ชุมชนท้องถ่ิน 

กลยุทธ์   2.1  พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์เชิงพืน้ที่และเชิงประเด็น  

2.2 พัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยใช้ฐานข้อมูลชุมชนและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อพัฒนาพืน้ที่แบบบูรณาการ  

2.3 สรา้งเครอืข่ายด้านการวจิัยในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เสรมิพลังทางสังคม  

2.4 สรา้งเครอืข่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคเีครอืข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบ

สานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ 3 เกิดความร่วมมือกับภาคเีครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวติที่ดี 

กลยุทธ์  3.1 พัฒนางานบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวทิยาลัยเชิงพืน้ที่ต้นแบบเพื่อเร่งผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

3.2 พัฒนาส่งเสริมการสรา้งแบรนด์เมืองแห่งอนาคตตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 

3.3 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

3.4 พัฒนากระบวนการหอ้งปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)  

3.5 ทำนุบำรุง สืบสาน ศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.6 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดำริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) ของคณะเกื้อกูลการเรยีนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน  มีนวัตกรรมทำให้ชุมชนภายในคณะและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  มีคุณภาพชีวติที่ดี 

กลยุทธ์ 
4.1  พัฒนาคณะเชงินเิวศ (Green Faculty)  

4.2  พัฒนาคณะสู่การเป็นคณะดิจิทัล (Digital Faculty)  

4.3  พัฒนาคณะให้เป็นคณะแห่งการพัฒนาผู้ประกอบการ  

(Entrepreneurial Faculty)   

4.4  พัฒนาคณะแห่งนวัตกรรม (Innovative Faculty)  

4.5  พัฒนาคณะท่ีมีการบริหารงานโดยยดึหลักธรรมาภบิาล  

(Good Governance Faculty)  

4.6 พัฒนาคณะสู่การเป็นคณะท่ีเป็นเลิศ (Excellence Faculty)  

4.7 พัฒนาคณะแห่งความสุข (Happy Faculty) 

4.8 ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding) 

4.9 พัฒนาคณะแห่งความสุข (Happy Faculty) 

4.10 ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding) 
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โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑติให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มสีมรรถนะการเป็นผูป้ระกอบการ วิศวกรทางสังคม  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน/คำอธบิาย

เพิ่มเตมิ 

ผู้รับผดิชอบดำเนินการ

และผู้รายงาน 2565 2566 2567 2568 2569 

1.1 สรา้งความ

ร่วมมือทั้งภายใน

หรือภายนอก

สถาบัน ปรับปรุง

หรือพัฒนา

หลักสูตรแบบ

บูรณาการ 

1.1.1 โครงการปรับปรุง พัฒนา

หลักสูตรแบบบูรณาการ  

1.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการ

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่มี

บูรณาการ  

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  วิธีการสอน / 

คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรแบบบูรณา

การระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และ

ด้านสังคมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

 

1.1.1.2 จำนวนหลักสูตรที่มีการ

เรียนควบ 2 ปริญญา  

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

- สำรวจและวิจัยความต้องการของตลาด 

- พัฒนาหลกัสูตรเรียนควบ 2 ปรญิญา  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

1.1.2 โครงการสนับสนุนการ

เรียนรู้แบบสะสม         หน่วย

กิตและออกแบบหลักสูตรที่

สามารถสร้างแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

  

 

1.1.2.1 ระดับความสำเร็จของ

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มี

การเรียนการสอนแบบสะสม

หน่วยกิต(สัมฤทธิบัตร) 

ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 - ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่มีการเรียนรู้

แบบสะสมหน่วยกิต 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้แบบ

สะสมหน่วยกิต 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

1.1.2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่

นักศึกษาสรา้งแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- - - ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

20 

- สำรวจและวิจัยความต้องการของตลาด 

- พัฒนาหลกัสูตรที่สามารถสรา้งแผนการ

จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

 1.1.3 โครงการส่งเสรมิการจัด

การศึกษาบนพืน้ที่นวตักรรม 

(Innovation Sandbox) 

1.1.3.1 ระดับความสำเร็จของ

การจัดการศึกษาบนพืน้ที่

นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

-  พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาบน

พืน้ที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

-  สนับสนุนทรัพยากรสำหรับการจัด

การศึกษาบนพืน้ที่นวตักรรม (Innovation 

Sandbox) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน/คำอธบิาย

เพิ่มเตมิ 
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1.2 พัฒนาเนือ้หา

รายวิชาในหลักสูตรสู่

การอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น 

1.2.1 โครงการพัฒนารายวิชาใน

หลักสูตรเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและตอบสนองการ

เป็นต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก  

1.2.1.1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น

ที่เปิดสอนเพื่อ Upskill/Reskill/Life 

Long Learning ที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

- สำรวจความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

- ปรับปรุง/พัฒนา และเสนอหลกัสูตรเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

- จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

- ถอดบทเรียนการดำเนินงาน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

  1.2.1.2 ระดับความสำเร็จของการ

จัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตร

ระยะสั้นเพื่อUpskill/Reskill/  Life Long 

Learning ที่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่น และ

หน่วยงานภายนอก 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

1.3. ยกระดับการ

เรียนรู้ตามปรัชญา

การจัดการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ 

(Productive 

Learning 

Philosophy)   

1.3.1 โครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนตาม

ปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพด้วยกระบวนการ

จัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

1.3.1.1 ระดับความสำเร็จการ

พัฒนาการเรียนการสอนตาม

ปรัชญาการจัดการเรียนรู้    เชิง

ผลิตภาพด้วยกระบวนการ

จัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ  

3 

ระดับ 

3 

ระดับ  

3 

- พัฒนาศักยภาพนักศกึษา  ตามปรัชญา

การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

- ส่งเสรมิการสรา้งสรรค์ผลงานของ

นักศึกษา เช่น เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อ

นำเสนอผลงาน การตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงาน

การแข่งขัน/การประกวด เปน็ต้น 

- กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ในรายวิชา

ของหลกัสูตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

1.3.2 โครงการจัดหา

ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

1.3.2.1 ร้อยละของการใชจ้่าย

งบประมาณเพื่อจัดซือ้จัดจ้าง

ทรัพยากรในการจัดการเรียนการ

สอน 

 

 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

- จัดซือ้ จัดจ้างทรัพยากรเพื่อสนับสนนุ

การจัดการเรียนการสอน 

 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

หัวหน้าสำนักงาน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
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1.3.3 พัฒนาการจัดการเรียน

การสอน VRU online และ 

MOOC 

1.3.3.1 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม

หรือจัดการเรียนการสอนที่แบบ

ออนไลน์  

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

- สนับสนุนทรัพยากรเพื่อรองรับการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์

- 

1.3.3.2.ระดับความสำเร็จของ

การสรา้งหลกัสูตรออนไลน์ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- สรา้งช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ 

 

- 

 1.3.4. โครงการบรหิารจัดการ

งบประมาณ       ด้านวิชาการ 

1.3.4.1 ร้อยละของการเบกิใช้

งบประมาณด้านวิชาการ 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อย 

ละ 

80 

ร้อย 

ละ 

80 

ร้อย 

ละ 

80 

- จ่ายค่าตอบแทนการสอนในและนอกเวลา 

- จ่ายค่านิเทศ 

- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการควบคมุและสอบ

วิทยานิพนธ์ 

- จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการหลกัสูตร 

- มอบทุนการศึกษา 

- ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
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1.4 พัฒนาเครือข่าย

พันธมิตรร่วมจัด

การศึกษา เพื่อ

ยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษาสู่

มาตรฐานระดับ

สากล 

1.4.1 โครงการพัฒนา

เครือข่ายพันธมิตร หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อร่วม

จัดการศึกษา 

1.4.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มี

ความร่วมมือ (MOU)        กับ

เครือข่ายพันธมิตร หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน เพื่อร่วมจัด

การศึกษา 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

- พัฒนาความร่วมมือ MOU ในการ

จัดการเรียนการสอนกับหน่วยงาน

ภายนอกและ  มกีารดำเนินงานร่วมกนั 

- วิเคราะห์จุดเด่นหลกัสูตรและเชื่อมโยง

เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน 

- ดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับ

หน่วยงานภายนอก  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

1.4.1.2 ระดับความสำเร็จของ       

การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อ

ร่วมจัดการศึกษา ยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษา 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
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 1.4.2 โครงการสรา้งเครือข่าย

ความร่วมมือกบัมหาวทิยาลัย

ต่างประเทศเพื่อร่วมจัด

การศึกษา ยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษาสูม่าตรฐาน

ระดับสากล  

1.4.2.1 ระดับความสำเร็จของ

การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ

กับมหาวทิยาลัยต่างประเทศเพื่อ

ร่วมจัดการศึกษา ยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาสู่

มาตรฐานระดับสากล  

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

-  ประสานความร่วมมือและทำ MOU 

- ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/ประกาศเพื่อ

รองรับ MOU 

- แลกเปลี่ยนอาจารย์/ นักศึกษา 

- จัดการศึกษาหลักสูตรควบ 2  ปรญิญา 

- จัดหลักสตูรตามความต้องการของ

ผู้เรียน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

1.5 สร้างบัณฑิต

สมรรถนะสูง บ่ม

เพาะความเปน็

ผู้ประกอบการ    

จิตอาสา สร้าง

วิศวกรสังคมและ

ทักษะเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21  

  

 

1.5.1 โครงการพัฒนาทักษะ

และทดสอบด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่

ไดรั้บการพัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลยดีิจิทัลและ

ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

- เสรมิสร้างความรู้ใหก้ับนักศกึษาด้าน

เทคโนโลยดีิจิทัลและทักษะภาษาอังกฤษ 

- พัฒนาสือ่การเรียนการสอนด้าน

เทคโนโลยดีิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

1.5.1.2 ร้อยละของนกัศึกษาทีเ่ข้า

ร่วมทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

- ทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและ

ทักษะภาษาองักฤษ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์
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 1.5.2 โครงการพัฒนาทักษะ

นักศึกษาสูก่ารเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการ

และวิชาชีพ 

1.5.2.1 ระดับความสำเร็จของ

การพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะที่

จำเป็นประกอบด้วย 3 ทักษะ คือ ทกัษะ

ชีวติและการทำงาน ทกัษะด้านสารสนเทศ 

และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

1.5.2.2 จำนวนโครงการที่พฒันา 

soft skill ให้กับนักศึกษา 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

-  พัฒนาทักษะ soft skill เช่น การสื่อสาร 

การเจรจาต่อรอง การคิดวิเคราะห์ การ

ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ภาวะผู้นำ การ

ทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา และจิต

อาสา เป็นต้น 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

1.5.3 โครงการเสรมิสร้าง

สมรรถนะ ความเปน็

ผู้ประกอบการ  

 

1.5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี

การเปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการ

พัฒนาทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

- บ่มเพาะทักษะความเป็นผู้ประกอบการ  

- ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 

- ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

- ทดลองปฏบิัติตามแผนธุรกิจ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัยรองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

1.5.3.2 ระดับความสำเร็จของ

การพัฒนาทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 

 

 

 

 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
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 1.5.4 โครงการเสรมิสร้าง

ทักษะการเป็นวิศวกรสังคม

เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของ

ประเทศ 

 

 

 

 

1.5.4.1 จำนวนโครงการที่นักศึกษา

และบุคลากรประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนาชุมชนในมิติ

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมจนเกิดผลงาน เชิง

ประจักษ์ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

- พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสรมิสร้าง

ทักษะการแก้ไขปัญหาชุมชน และสังคม 

- พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาชุมชน และ

สังคม 

- ลงพืน้ที่เพื่อศกึษาปัญหาความต้องการ

ของชุมชน 

- ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไข

ปัญหาชมุชน และสังคม 

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

1.5.4.2 ระดับความสำเร็จของการ

สร้างวิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์

การพัฒนาของประเทศ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

1.6. พัฒนาชมุชน

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

ต่อยอดองค์ความรู้

และสืบสานภูมิ

ปัญญา 

 

 

 

1.6.1 โครงการพัฒนาความ

ร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์

เก่า เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสืบ

สานสู่นักศึกษา คณาจารย์

และประชาชน 

 

1.6.1.1 ระดับความสำเร็จของ

การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง

เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่าย

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อต่อยอดองค์

ความรู้และสบืสานสู่นกัศึกษา 

คณาจารย์และประชาชน 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- สำรวจเครือข่ายศิษย์เก่าเครือข่าย

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อต่อยอดองค์ความรูแ้ละ

สืบสานสู่นักศกึษา คณาจารย์และ

ประชาชน 

- สรา้งเครือข่ายความร่วมมือเครือข่าย

ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเพื่อ

ต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานสู่นักศกึษา 

คณาจารย์และประชาชน 

- ดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมระหวา่ง

นักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่าย

ผู้อาวุโสเพื่อพัฒนาและสืบสานผ่านภมูิ

ปัญญา 

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์
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2.1 พัฒนาแผน

ผลิตผลงานวิจัย

และนวัตกรรม

ตามโจทย์เชิงพืน้ที่

และเชิงประเด็น 

2.1.1 โครงการจัดหาทุน

สนับสนุนการสรา้งโจทย์   การ

พัฒนาเชิงพืน้ทีแ่ละ   เชงิ

ประเด็น ด้านการ   จัดการ

เรียนรู้ ด้านการบรกิารและการ

ท่องเทียว การเกษตรและ

อาหาร ด้านการส่งเสรมิ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

2.1.1.1 ระดับความสำเร็จในการ

จัดหาเงินทุนสนับสนุน    การวิจัยที่

ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ทีแ่ละ

เชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ 

ดา้นการบรกิารและการท่องเทียว

ด้านการเกษตรและอาหาร ด้าน

การส่งเสริมสขุภาพและ

สิ่งแวดล้อมต่อป ี

 

 

 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- การจัดหาทุนสนบัสนุนการวิจัยและ

นวัตกรรมที่เน้นพัฒนาเชงิพืน้ทีแ่ละเชงิ

ประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ

บรกิารและการท่องเทียว  ด้าน

การเกษตรและอาหาร ด้านการสง่เสริม

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายในและ

ภายนอก 

- การจัดหางบประมาณ สนับสนุนการวิจัย

และนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชน 

- การจัดหาทุนเพื่อการพัฒนาพืน้ทีแ่บบ

บูรณาการตาม Model การพัฒนา

เศรษฐกิจแบบ BCG Economics พัฒนาคน

ในท้องถิ่นสู่การสรา้ง Brand เมือง 

- สรา้งเครือข่ายแหล่งทนุวิจัยและเครือข่าย

นักนักวิจัย 

- พัฒนาแผนบริหารทุนวิจัย 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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 2.1.2 โครงการพัฒนาโจทย์

วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

การพัฒนาเชิงพืน้ที ่

2.1.2.1 ระดับความสำเร็จของ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ทีแ่ละ เชงิ

ประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ด้าน

การบรกิารและ    การท่องเที่ยว 

การเกษตรและอาหาร การสรา้ง

เสรมิสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

-  วางแผนระบบการบรหิารงานวิจัยที่ตอบ

โจทย์แหล่งทุน (Research program) 

- บ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (Research 

program) 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การพัฒนา

ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้าม

ศาสตร์ 

- ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบ

บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่ง

ทุน (Research program) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

 2.1.3 โครงการสง่เสรมิการ

ตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

2.1.3.1. ระดับความสำเร็จของ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตพีมิพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ทีแ่ละ

เชิงประเด็น  

 

 

 ระดับ 

3 

  ระดับ 

3 

- ส่งเสรมิและสนับสนนุให้เกิดการตีพมิพ์

เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่

ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ที่ใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

- ส่งเสรมิและจัดทำวารสารวิจัย  

- สนับสนุนเคร่ืองมือ องค์ความรู้ และ

บรกิารที่เป็นประโยชน์ในการตีพมิพ์

เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่

ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ที่ใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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2.1.4 โครงการจัดทำวารสาร

วิจัย  

จำนวนวารสารวจิัย วารสารวชิากา

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ

ฐานข้อมูล TCI 

1 

เล่ม 

1 

เล่ม  

1 

เล่ม 

1 

เล่ม 

1 

เล่ม 

ส่งเสรมิ สนับสนุนให้การจัดทำ 

วารสารวจิัย และการจัดทำ

วารสารวิชาการ  

คณะกรรมการ 

ชุดใหม ่

2.1.5 โครงการพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมในการพัฒนา

ชุมชนและใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

2.1.5.1 ระดับความสำเร็จของ     

การพัฒนาผลงานวิจัยที่ถกูนำใช้

ประโยชน์ ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ 

 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- ส่งเสรมิและสนับสนนุการเผยแพร่

ผลงานวิจัยที่ใชป้ระโยชน์ในชุมชน และ

เชิงพาณิชย์ 

- สัมมนา ฝึกปฏบิัติการร่วมกับหน่วยงาน

ผู้ให้ทุน ภาครัฐและเอกชนในการสรา้ง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

การพัฒนาชุมชน และใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

- บ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน และใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตามระดับความ

เชี่ยวชาญ (ระดับต้น ระดับกลาง 

ระดับสูง) 

- บรหิารติดตามงานวิจัยสูก่ารนำไปใช้

ประโยชน์ 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

 2.1.6 โครงการพัฒนา

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

ส่งเสรมิให้เกิดการจดทะเบียน 

2.1.6.1 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาผลงานวิจัยและนวตักรรมที่

ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ที่ได้รับ

การจดทะเบียนจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- พัฒนาศักยภาพนักวิจัยการสง่เสรมิการ

ผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพฒันา

นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสรมิและสนับสนนุให้อาจารย์และ

นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ที่ได้รับการ

จดทะเบียน 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับการนำ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่จดทะเบียน

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.7 โครงการพัฒนางาน

บรกิารวิชาการสู่งานวิจัยและ

นวัตกรรมเชิงพืน้ทีแ่ละเชงิ

ประเด็น  

 

 

 

2.1.7.1 จำนวนผลงานวิชาการ วิจัย

และนวัตกรรมเชงิพืน้ที่และเชิง

ประเด็นที่ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2 

 ผลงาน 

2 

 ผลงาน 

2 

 ผลงาน 

3 

 ผลงาน 

3 

 ผลงาน 

- พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารงาน

บรกิารวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมเชิง

พืน้ที่และเชงิประเด็น 

- พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มี

ศักยภาพในการบริการวชิาการอย่างมี

ส่วนร่วม 

- พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักจัดการ

งานวิจัยเชิงพืน้ที่ และการสรา้งนวัตกรรม 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

2.2 พัฒนา

ข้อเสนอแนะ

นโยบาย

สาธารณะโดยใช้

ฐานข้อมูลขนาด

ใหญ่ (Big Data) 

เพื่อพัฒนาพืน้ที่

แบบบูรณาการ  

 

 

 

2.2.1 โครงการพัฒนาวิจัยสู่

การถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือ

องค์ความรูต้่อภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

2.2.1.1 ระดับความสำเร็จของ     

การพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หรือองค์ความรูต้่อภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือถูกกำหนดเป็น

นโยบายสาธารณะ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

เพื่อรองรับการสรา้งงานวิจัยและนวตักรรม

เพื่อการพัฒนาพืน้ที่แบบบูรณาการ 

- พัฒนางานวิจัยสู่การถา่ยทอดเทคโนโลยี

หรือองค์ความรูต้่อภาครัฐ ภาคเอกชน 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
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2.3 สร้าง

เครือข่ายด้านการ

วิจัยในการ

แก้ปญัหาความ

เหลื่อมล้ำ เสรมิ

พลังทางสังคม  

 

2.3.1 โครงการเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนในการวิจัยที่

เพื่อแก้ไขปญัหาของชุมชนและ

ท้องถิ่น  

2.3.1.1 ระดับความสำเร็จของ

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยที่

เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและ

ท้องถิ่น 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- พัฒนาแผนบริหารงานวิจัย และแผนการ

ประชาสัมพันธ์องค์กรใน    เชิงรุก 

- สรา้งความร่วมมือกับเครือข่าย 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ

ผลิตงานวิจัยและสร้างนวตักรรมในการ

แก้ปญัหาชมุชน 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

2.3.2 โครงการสรา้งนวัตกรรม

จากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา

ชุมชนท้องถิ่น 

2.3.2.1 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนานวัตกรรมที่ได้จาก

ผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปญัหาชมุชน

ท้องถิ่น 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- ส่งเสรมิและสนับสนนุให้อาจารย์และนักวิจัย

ผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแก้ไข

ปัญหาชมุชนท้องถิ่น 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกับเครือข่าย

เกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรมจากงานวจิัย

เพื่อแก้ไขปญัหาชมุชนท้องถิ่น 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

 2.3.3 โครงการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติและ

นานาชาตร่ิวมกับภาคเีครือข่าย 

 

2.3.3.1 จำนวนคร้ังการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ

ปีงบประมาณ 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง - จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อระดมทรัพยากร

ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เสริมพลัง

ทางสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ

ชุมชน และท้องถิ่น ในการพัฒนาการพึ่งพา

ตนเอง และการจัดการตนเอง  

- การจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสร้าง

เครือข่ายวิจัยกับพันธมิตรวิจัยทั่วประเทศ 

 

 

 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน/คำอธบิาย

เพิ่มเตมิ 
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3.1 พัฒนางานบริการ

วิชาการสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยเชิงพืน้ที่

ต้นแบบเพื่อเร่งผลิตผลงาน

วิชาการรับใช้สังคม 

3.1.1 โครงการพัฒนา

งานบริการวชิาการ   สู่

งานวิจัยและนวัตกรรม

เชิงพืน้ที่และเชิงประเด็น  

3.1.1.1 ระดับความสำเร็จ

ของการสรา้งผลงานของ

อาจารย์รับใช้สังคม 

ระดับ  

3 

ระดับ  

3 

ระดับ  

3 

ระดับ  

3 

ระดับ  

3 

- สรา้งชุมชนต้นแบบจากการบูรณาการ

ทรัพยากรท้องถิ่นกับ Innovation 

- พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อ

การพัฒนาเชิงพืน้ที่และเชิงประเด็น 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

3.2 พัฒนาส่งเสรมิการ

สรา้งแบรนด์เมืองแห่ง

อนาคตตามรูปแบบการ

พัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 

 

3.2.1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพท้องถิ่นแบบ

บูรณาการตามรูปแบบ

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

(BCG) เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของชมุชน

และท้องถิ่นในการ

จัดการตนเอง  

3.2.1.1ระดับความสำเร็จของ

การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น

แบบบูรณาการตามรูปแบบ

การพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

- จัดทำแผนบริการวชิาการ 

- พัฒนาฐานข้อมูลพืน้ฐาน ปัญหา และความ

ต้องการของชมุชน และท้องถิ่น 

- สำรวจความต้องการของหน่วยงาน/ชมุชน 

จัดทำแผนที่ (mapping) ความเชี่ยวชาญ

ของพืน้ที่ บคุลากร เครือข่าย หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

3.2.1.2 จำนวนพื้นที่ชุมชนที่

ไดรั้บการพัฒนาในการสรา้ง

แบรนด์เมือง/ชุมชนแห่ง

อนาคตหรือถูกกำหนดเป็น

นโยบายสาธารณะ 

1 

พืน้ที ่

1 

พืน้ที ่

1 

พืน้ที ่

1 

พืน้ที ่

1 

พืน้ที ่

- พัฒนาพืน้ที่แบบบูรณาการตามโมเดล

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 

- จัดทำแผนพัฒนาการสรา้งแบรนด์เมอืง/

ชุมชนแห่งอนาคต 

- พัฒนาเมืองสรา้งสรรค์เพื่อการพัฒนา

อย่างย่ังยืน 

- พัฒนาศักยภาพ Non-degree (Re-

skill/Up-skill) สำหรับผูป้ระกอบการท้องถิ่น 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

 

 

 

 



แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565-2569  II 29 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน/คำอธบิาย

เพิ่มเตมิ 

ผู้รับผดิชอบเนินการ

และผู้รายงาน 2565 2566 2567 2568 2569 

3.3 สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม 

เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

 

3.3.1 โครงการ

ประสานงานเครือข่าย      

ความร่วมมือกบัหุ้นส่วน

ทางสังคมเพื่อพฒันา

ชุมชนท้องถิ่น 

3.3.1.1 จำนวนผลงานที่เกดิ

จากความร่วมมือกับหุ้นส่วน

ทางสังคมเพื่อพฒันาชุมชน

ท้องถิ่น 

2 

ผลงาน 

2 

ผลงาน 

2 

ผลงาน 

2 

ผลงาน 

2 

ผลงาน 

- จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วนทาง

สังคมเพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม  

- สรา้งเครือข่ายในการบูรณาการงาน

บรกิารวิชาการกับงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา

ของชุมชนท้องถิ่น 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

3.4 พัฒนากระบวนการ

ห้องปฏบิัติการทางสังคม 

(Social Lab)  

 

3.4.1โครงการ

เสรมิสร้างการเรียนรู้เชิง

ปฏิบัติการทางสังคม 

(Social Lab) โดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน 

 

 

 

 

3.4.1.1 ระดับความสำเร็จของ

พืน้ที่ตน้แบบเชิงปฏิบัติการ

ทางสังคม (Social Lab) 

 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3  

ระดับ 

3 

ระดับ 

3  

- การพัฒนาทักษะบุคคลากร และ

นักศึกษาในการทำงานเชงิปฏิบตัิการโดย

ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

- การพัฒนาพืน้ที่ตน้แบบการเรียนรู้เชิง

ปฏิบัติการทางสังคม (social lab) โดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน 

- มีแผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการ

สอนผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทาง

สังคม (Social Lab) โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างพืน้ที่ 

พืน้ที่กลาง พืน้ที่ปลอดภัยเพื่อการทดลอง

ปฏิบัติการร่วมกันของผู้นำ ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง หรือในหลายกรณีอาจรวมผู้ที่มี

ความเห็นต่าง คู่ขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้  

- มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดย

พืน้ที่ที่สร้างขึน้มา เป็นพืน้ทีท่ี่เปิดใหท้กุ

ฝ่ายไดม้ีโอกาสเปิดใจ เปิดความคิด ร่วม

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์
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เรียนรู้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้ร่วม

ออกแบบ สรา้งต้นแบบความร่วมมือ 

ทดลองทำงานร่วมกัน 

- สรา้งผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการ

เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social 

Lab) โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อสรา้งการ

เปลี่ยนแปลงร่วมกันในพื้นที ่

- สรา้งต้นแบบ (Prototype) เพื่อทดลองวิธี

ทำงานร่วมกันแบบใหม่ สร้างวัฒนธรรม

ความร่วมมือ (Collaborative Culture) 

3.5 ทำนุบำรุง สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

3.5.1 โครงการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ และฟืน้ฟูมรดก

วัฒนธรรม      ต่อยอด

สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.1 ระดับความสำเร็จ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    

อนุรักษ์ และฟืน้ฟูมรดก

วัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์ 

ระดับ 

3 

ระดับ 3 ระดับ 

3 

ระดับ 3 ระดับ 

3 

- ส่งเสรมิการนำเสนอผลงาน

ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟืน้ฟูมรดก

วัฒนธรรม 

- ยกระดับการพึ่งพาตนเองแปลงทุน

วัฒนธรรมสู่สินค้าและบริการเชงิ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

3.5.1.2 จำนวนผลงานทำนุ

บำรุง สืบสาน            

ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ

ฟืน้ฟูหรือพัฒนาและตีพมิพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

 

- - - 

 

- - - วัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

- ประกวดผลงานศิลปวฒันธรรมเพื่อ

ก่อให้เกิดรายได้ 

- สนับสนุนการฟืน้ฟูมรดกทางวฒันธรรม

และประวัติศาสตร์ (Cultural Heritage) 

ประกอบด้วยงานฝมีือการท่องเที่ยวเชิง

ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ธุรกิจ

อาหารไทย การแพทย์แผนไทย 

- สนับสนุนการสรา้งสรรค์ผลงานศิลปะ 

(Arts) ประกอบด้วยศิลปะการแสดง 

- 
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ทัศนศิลป ์

- สนับสนุนการสรา้งสรรค์ผลงงานผลติสื่อ 

(Media) ประกอบด้วย ภาพยนตร์สิ่งพิมพ์ 

กระจายเสียง เพลง 

- การพัฒนางานสร้างสรรค์ตามลกัษณะงาน

(Functional Creation) งานออกแบบ แฟชั่น

สถาปัตยกรรม โฆษณาซอฟต์แวร์ 

3.6 ส่งเสรมิสนับสนุน

โครงการพระราชดำริ 

3.8.1 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอนั

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

3.8.1.1 ระดับความสำเร็จของ

การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- การดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

3.8.2 โครงการตามพระ

บรมราโชบายรัชกาลที่ 

10 

3.8.2.1 ระดับความสำเร็จของ

การดำเนินงานตามพระบรมรา

โชบายรัชกาลที่ 10 

 

 

 

 

 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

 - - การดำเนินงานตามตามพระบรม 

ราโชบายรัชกาลที่ 10 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์
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4.1 พัฒนามหาวิทยาลัย   

เชิงนิเวศ (Green Faculty)  

4.1.3 โครงการ

สาธารณูปโภค 

 

ระดับการลดลงของการใช้

พลังงาน/ทรัพยากรภายในคณะ 

ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 - ใช้ระบบพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัย

ที่พัฒนาขึน้ 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

4.2. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่

การเป็นคณะดิจิทัล 

(Digital Faculty)  

 

4.2.1. โครงการพัฒนา

คณะสู่การเป็นคณะ

ดิจิทัล (Digital Faculty) 

 

4.2.1.1 ระดับความสำเร็จของ

การปรับปรุงโครงสรา้ง Digital 

Infrastructure 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

- เชื่อมต่อความเร็วสญัญาณอนิเตอร์เน็ต

ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ครอบคลมุทุกพืน้ที่

ของคณะกบัมหาวทิยาลัย 

- พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

บรหิารจัดการคณะ (Digital 

Administration) , PHVRU Application 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

4.3. พัฒนาคณะให้เป็น

คณะแหง่การพัฒนา

ผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Faculty)  

4.3.1 โครงการจัดตั้ง

กองทุนเร่ิมต้น

ผู้ประกอบการ (Pre 

Seed Fund) 

4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของ

การจัดตั้งกองทุนเร่ิมต้น

ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 

 ระดับ 

2 

  - - มีการจัดตั้งกองทุนเร่ิมต้นผู้ประกอบการ 

(Pre Seed Fund) 

- 

4.4. พัฒนาคณะ พืน้ที่

นวัตกรรม (Innovative 

Faculty)  

 

4.4.1. โครงการจัดการ

ความรู้ เพื่อสร้าง

นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้โดยการบูรณาการ    

ระหว่างศาสตร์  

 

4.4.1.1. จำนวนนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์/บรกิาร/หลักสูตร/

กระบวนการทำงานใหม่ หรือ

เทคโนโลย ีที่เกิดจากการบูรณา

การระหว่างศาสตร์มาช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการทำงาน

ให้กับอาจารย์บุคลากร และผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

1 

ผลงาน 

1 

ผลงาน 

1 

ผลงาน 

1 

ผลงาน 

1 

ผลงาน 

- ปรับระบบการทำงาน  

- โครงการพัฒนา ความรูค้วามสามารถ 

และสมรรถนะในการจัดการความรู้

ภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 

- ปรับจาก analog เป็น digital/พัฒนา

platform 

- โครงการ 1 นวัตกรรม 1 คณะ/หน่วยงาน  

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 
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4.4.2. โครงการสรา้ง

เครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการสรา้ง

นวัตกรรม  

4.4.2.1 จำนวนเครือข่ายชุมชน

นักปฏิบัติ (CoP) 

5 

เครือ 

ข่าย 

5 

เครือ 

ข่าย 

5 

เครือ 

ข่าย 

5 

เครือ 

ข่าย 

5 

เครือ 

ข่าย 

- โครงการ 1 ชุมชนนักปฎิบัติ 1 เครือข่าย

พันธมิตร/ชุมชนท้องถิ่น 

- บูรณาการศาสตร์ความรู้ของอาจารย์กับ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ

สรา้งนวัตกรรม 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

 4.4.3. โครงการพัฒนา

องค์กรสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้  

4.4.3.1 ระดับความสำเร็จของ

องค์กรแห่งการเรียนรู้  

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- จัดการความรู้ 

- จัดหาเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

- พัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่

มาตรฐานสากล KM ISO30401:2018 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

4.4.4. โครงการพัฒนา

พืน้ที่นวัตกรรมของ  

คณะที่มีการดำเนินการ

สำเร็จตามแผนการ

จัดตั้งพืน้ที่นวัตกรรม  

4.4.4.1 ร้อยละของโครงการ

พัฒนาพืน้ที่นวัตกรรมของคณะ/

วิทยาลัยที่มีการดำเนินการ

สำเร็จตามแผนการจัดตัง้พืน้ที่

นวัตกรรม 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

- ปรับปรุง จัดหาวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ให้

ทันสมัย  

- พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุม

ทุกพืน้ที ่

- จัดซือ้ซอฟตแ์วร์ลิขสิทธิก์ารบรหิารและ

การปฏิบัติงาน 

- จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์กลางของ

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านไอที

ที่ทันสมัย 

- จัดตั้งศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อให้

บรกิารอบรมทักษะ ความสามมรถ

คอมพิวเตอร์ให้แกบุ่คลากร นักศึกษา

ด้วยระบบสอนออนไลน์ตาม

มาตรฐานสากล 

-  ปรับปรุง Infrastructure ให้เป็นรูปแบบ

เดียวกัน 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 
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- บรกิารนโยบายเซอร์วิสรวมทุกบรกิาร

ของมหาวิทยาลัยผ่าน App 

- สรา้งพืน้ที่เรียนรู้ร่วมกัน innovation 

Learning Space ทกุคณะ 

4.5. พัฒนามหาวิทยาลัยที่

มีการบรหิารงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance University)  

 

4.5.1 โครงพัฒนาและ

ส่งเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรมและความ

โปร่งใสในการทำงาน  

 

4.5.1.1 ระดับความสำเร็จของ

การดำเนินงานการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การทำงาน 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

และความโปร่งใสในการทำงานผ่านคา่นิยม 

VALALA  

- จัดทำคู่มือคุณธรรม ความโปร่งใส ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ   5 

ด้านของ ITA  

- กำหนดมาตรฐานและคู่มือการ

ปฎิบัติงาน 

- กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการ

ให้บรกิารนักศึกษา 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองการเปิดเผย

ข้อมูลต่อสาธารณะและเจตจำนงสุจริตการ

บรหิารงาน  

 

 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

 4.5.2 โครงการพัฒนา

และปรับปรุงกฎหมาย 

4.5.2.1. ร้อยละของกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการ

พัฒนา ปรับปรุงตามแผน 

- ร้อยละ   80 - - - - พัฒนา ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ  

- บริหารจัดการงานนิติการ 

 

 

งานนิติกร 
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4.5.3 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบรหิาร

สำนักงาน 

4.5.3.1. ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 

 80 

ร้อยละ 

 80 

ร้อยละ 

 80 

ร้อยละ 

 80 

ร้อยละ 

 80 

- การประเมินผลการดำเนินงานของคณะ 

ศูนย์ สำนัก ร.ร.สาธิต และมหาวิทยาลัย  

- บริหารจัดการสำนักงาน (เชือ้เพลิง วัสดุ

สำนักงาน วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ 

ซ่อมแซม สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา

บริการ) 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาอาคาร

สถานที่ 

-  จ่ายเบี้ยประกันชีวติของนักศึกษา 

- บริหารจัดการความเสี่ยง 

- ตรวจสอบภายใน  

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

 4.5.4 โครงการจัด

ประชุมเพื่อพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการโดยมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน 

4.5.4.1 รอ้ยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผนการจัด

ประชุม 

ร้อยละ 

100 

 

ร้อยละ 

100 

 

ร้อยละ 

100 

 

ร้อยละ 

100 

 

ร้อยละ 

100 

 

- ประชุมคณะกรรมการภายในหน่วยงาน 

- ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

- ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

- ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ

ประเมินมหาวิทยาลัย 

- ประชุมส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการอื่นๆ 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

4.6.พัฒนาคณะสู่การเป็น

คณะที่เป็นเลิศ (Excellence 

Faculty)  

4.6.1. โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 

(Excellence Faculty)  

 

4.6.1.1 ระดับความสำเร็จของ  

การพัฒนาคณะสู่การเป็นคณะที่

เป็นเลิศ (Excellence Faculty) 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

- จัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน  

- บริหารจัดการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน IQA  

- บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อรับ

การตรวจประเมินภายนอก  

- พัฒนาระบบการทำงานเพื่อปิดช่องว่างของ

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 
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การพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx 

- พัฒนาระบบการถ่ายทอดวิธีการดำเนินการ

ตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

- รายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx 

- ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 

EdPEx 

4.6.2. โครงการพัฒนา

คณะเป็นคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ชั้น

นำในกลุ่มมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ  

4.6.2.1 ผลการจัดอันดับคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ชั้นนำในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

1ใน3 1ใน3 1ใน3 อันดับ

ที่ 2 

อันดับที ่

1 

- จัดทำแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขชัน้นำ  

- ประสานเครือข่ายเพื่อขอข้อมลู

เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทีม่คีณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

4.7. พัฒนามหาวิทยาลัย

แห่งความสุข (Happy 

faculty) 

4.7.1 โครงการคณะแหง่

ความสุข 

4.7.1.1 ระดับความสำเร็จการ

ดำเนินงานมหาวิทยาลัยแห่ง

ความสุข 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- สำรวจความต้องการของเครือข่าย/

ทบทวนสวัสดกิารทดแทนให้เท่าเที่ยมกัน

และทั่วถงึ 

- จัดกิจกรรมสร้างสุข ไดแ้ก ่

1.Happy Heart 

2.Happy body 

3.Happy Relax 

4.Happy society 

5.Happy Money  

- ติดตามประเมินผลการจัดการความสุข 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 
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 4.7.2 โครงการพัฒนา

คุณวุฒิอาจารย์ที่สูงขึน้ 

4.7.2.1 ระดับความสำเร็จของ

อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- จัดสรรทุนการศึกษาระดับปรญิญาเอก 

- จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์คุณวุฒิ

ปรญิญาเอก  

- มีการติดตามประเมนิผลการดำเนินงาน  

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

4.7.3 โครงการพัฒนา

อาจารย์และบุคลากร

เพื่อเข้าสู่ตำแหนง่ที่

สูงขึน้ 

4.7.3.1 ระดับความสำเร็จ 

อาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่

ตำแหนง่ที่สงูขึน้ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- การเตรยีมความพร้อมและการสรา้งแรง

บันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหนง่ที่สงู 

- ส่งเสรมิการเขา้สู่ตำแหนง่ทางวิชาการ

ของอาจารย์ และบคุลากร 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

4.7.4 โครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์และ

บุคลากรมืออาชีพ 

4.7.4.1 ระดับความสำเร็จของ

อาจารย์และบุคลากรที่ไดรั้บการ

พัฒนาแบบมืออาชีพ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

- พัฒนามาตรฐานอาจารย์และบุคลากร

มืออาชีพ  

- พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบรกิาร

วิชาการ และการบรหิารจัดการ  

- พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทักษะในการ

ทำงานและทักษะการบรหิารจัดการ 

- พัฒนาสมรรถนะผูบ้รหิารระดับต้น 

ระดับกลาง และระดับสงู 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

 4.7.6 โครงการ

บรหิารงานบุคคล 

4.7.6.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณด้านบคุคล 

 

 

 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

- การบรหิารเงินเดือน ค่าตอบแทน และ

เงินประจำตำแหน่ง ค่าล่วงเวลาและ

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานเสาร์ - อาทิตย์ 

- บรหิารกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย  

- บรหิารการสรรหาและคดัเลือกบคุลากร 

- บรหิารระบบการประเมินผลบุคลากร 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 
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4.8. ปรับภาพลักษณ์

องค์กร (rebranding)  

4.8.1 โครงการปรับ

ภาพลักษณ์องค์กรและ

ส่งเสรมิการตลาด 

 

4.8.1.1 ระดับความสำเร็จการ

ปรับภาพลักษณ์องค์กร 

ระดับ 

2 

ระดับ 

2 

ระดับ 

2 

ระดับ 

2 

ระดับ 

2 

- จัดทำแผนปรับภาพลกัษณ์องคก์ร 

- พัฒนาบุคลากรอาคารสถานที่ ที่สง่เสรมิ

ภาพลักษณ ์

- จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการ

สรา้งความสมัพันธ์กบัผูเ้รียน และลูกค้า

กลุ่มอื่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และการวางแผน 

4.8.1.2 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ

ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกมติิที่มี

ต่อคณะ 

มากกว่า 

4.00 

มากกว่า 

4.00 

มากกว่า 

4.00 

มากกว่า 

4.00 

มากกว่า 

4.00 
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ส่วนที่ 2 

การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

การขับเคลื่อนการดำเนนิงานตามแผนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-

2569 จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อสร้ าง

ความเข้าใจในหลักการ สาระสำคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมท้ังบุคลากรภายในใ ห้รับทราบ เข้าใจ มีการนำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดำเนนิงานท่ีกำหนดไวไ้ปเป็นเป้าหมายการปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะ ผ่านกระบวนการจัดทำแผนปฏบัิตกิารประจำปแีละการจัดข้อตกลง

ผลงานรายบุคคล มีการกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมท้ังปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหา รงบประมาณ ให้

เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดให้มีการกำหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา

องค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการ แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปล งของเงื่อนไข ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

2. รูปแบบ แนวทางในการตดิตามประเมินผล 

การติดตามประเมนิผลการดำเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2569  

คณะฯ สนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหาร ซึ่งมีคณบดี รองคณบดี เป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่ างเต็มท่ีในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมิน รวมถึงรับผิดชอบติดตามการ

ดำเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีรับผิดชอบโดยท่ีงานบริหารและการวางแผน เป็นผู้รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลในภาพรวมของคณะ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะและ

รายงานต่อกองนโยบายและแผน มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประมวลผลการประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
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3. หนว่ยงานทีท่ำหน้าที่การตดิตามประเมนิผล 

หน่วยงานท่ีมหีนา้ท่ีในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและการวางแผน ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธ

กิจสัมพันธ์ ฝ่ายวชิาการและวิจัย  หลักสูตร และหน่วยงานอื่นๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

3.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน ทำหน้าท่ีเป็นหน่วยตดิตามประเมินผลของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1.1 จัดทำสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าสงค์ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของคณะ 

3.1.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการดำเนินงานในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผน

ตดิตามประเมินผลการดำเนนิงานของคณะ 

3.1.3 รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากฝ่ายงาน และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด และสรุปนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานดำเนินงานทุกไตรมาส เสนอต่ อคณะ

กรรมการบริหารคณะเพื่อใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานและงบประมาณของคณะ 

3.2 หน่วยงานในระดับฝ่าย หลักสูตร และหน่วยงานอื่นๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานเครอืข่ายการตดิตามประเมินผล

ของคณะ มีบทบาทความรับผิดชอบวเิคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน และเป้าหมายการดำเนนิงานในระดับหน่วยงานท่ีตอบสนองต่อ

เป้าหมายการดำเนนิงานระดับคณะ และมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนแผนปฏบัิตกิารประจำป ีทุกไตรมาสส่งให้ฝ่ายบริหารและการวางแผน  

4. ระยะเวลาการติดตามประเมนิผล 

  กำหนดให้หน่วยงานภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดส่งรายงานผลการดำเนนิงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ และแผนปฏบัิตกิารมหาวิทยาลัย ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ.2565-2569 ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด มายังฝ่ายบริหารและการวางแผนรายไตรมาส เพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนนิเสนอต่อมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

   ไตรมาสท่ี 1 รอบ 3 เดอืน ระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564    

   ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันท่ี  1 มกราคม 2565 – 31 มนีาคม 2565  

   ไตรมาสท่ี 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันท่ี  1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565  

   ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดอืน ระหว่างวันท่ี  1 กรกฎาคม 2565 – 30 กนัยายน 2565  
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ส่วนที่ 3 

คำอธิบายและเกณฑ์การประเมนิเป้าประสงค ์
 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตและผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนนักศกึษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา  

  - นักศกึษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศกึษา 

  - นักศกึษาหลักสูตระยะสั้น  

  - นักศกึษาท่ีมีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต  

  คำอธบิาย 

หลักสูตรระยะสั้น  หมายถึง หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในระยะสั้นเพื่อสร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวทิยาลัย  

การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต หมายถึง การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถได้เข้าเรียนตามมาตรฐาน

การเรียนของมหาวทิยาลัย และนำผลการเรียนในรายวชิามาเทียบโอนได้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษาการส่งเสริมพื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Sanbox) 

คำอธบิาย 

การจัดการศึกษาบนพื้นที่นวตักรรม (Innovation Sandbox) หมายถงึ  พื้นท่ีนวัตกรรมการศกึษาเพื่อทดลองวธีิการขยายผลนวัตกรรม 

 ตัวชี้วัดที่ 1.4  ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Shot Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับ

ทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศกึษา  

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนรายได้การจดัการเรียนรู้ตลอดชวีติ (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short 

Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) X 100 

จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาท้ังหมด  
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 ตัวชี้วัดที่ 1.5  จำนวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 คำอธบิาย 

 ผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง ผลงานท่ีเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์      

การจัดนทิรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมกีารจัดนำเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวธีิการท่ียอมรับใน

วงวชิาชีพ โดยมีกระบวนการพจิารณาคัดเลอืกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นท่ียอมรับในวงวชิาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ท่ีมีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบท่ี

เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

1. ระดบัชาติ หมายถึง มคีณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไมต่่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ท้ังต้องมคีณะกรรมการจากภายนอก

สถาบันร่วมพิจารณาดว้ย โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หนว่ยงาน 

2.ระดับนานาชาต ิหมายถงึ มกีารเผยแพร่ผลงานท่ีเปิดกวา้งสำหรับทุกประเทศ (อย่างนอ้ย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

ตัวชี้วัดที่ 1.6  จำนวนผลงานเชงิประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับอา้งอิงหรือใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 

คำอธบิาย 

ผลงานทีไ่ด้รับการอา้งองิหรือใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย ์หมายถึง การนำผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรอืขอ้เสนอแนะในเชิงพาณิชย์ท่ี

ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ 1.7 จำนวนผลงานวจิยั ผลงานทางวิชาการของนักศกึษาที่ได้รับการเผยแพร์ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด 

 คำอธบิาย 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด หมายถึง การนำเสนอบทความวจิัยหรือบทความวชิาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน

การสบืเนื่องจากการประชุม โดยมกีองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมผีู้ประเมนิบทความท่ีเชี่ยวชาญในสาขานัน้ ๆ 

1. ระดับชาติ หมายถงึ มีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 สถาบัน และรวมกันไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 25  

2. ระดับนานาชาติ หมายถงึ มีบทความท่ีมาจากต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า 3 สถาบัน และรวมกันไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 25 

 ผลงานของหรือผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบัน ซึ่งมเีอกสารรับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้น ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ

นักศกึษาท่ีมีส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน 
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ตัวชี้วัดที่ 1.8 จำนวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง(MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวทิยาลัย

ต่างประเทศ  

  สัญญาที่เกิดขึ้นใหม่จากกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล หมายถึง สัญญาที่เกิดจากกิจกรรมทางวชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลได้และการ

แลกเปลี่ยนนักศกึษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การจัดการศึกษาร่วมกันในลักษณะ Dual Degree หรือการจัดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน เป็นต้น  

 ตัวชี้วัดที่ 1.9 จำนวนวศิวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหดั (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวทิยาลัย 

 - วศิวกรสังคม 

 - ผู้ประกอบการใหมฝ่ึกหัด (Startup) 

คำอธบิาย 

วิศวกรสังคม หมายถงึ นักศึกษาท่ีผ่านการบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวศิวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดวเิคราะห์เชงิเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็น

สิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรูเ้พื่อแกปั้ญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม 

กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รวบรวมขอ้มูลจากคณะ/หน่วยงานท่ีมีการจัดอบรมวศิวกรสังคม  

ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่หมายถงึ นักศกึษาท่ีผ่านการบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถจัดทำแผนธุรกิจสู่การพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & 

Senior Citizen Engagement index)  

คำอธิบาย  

 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & 

Senior Citizen Engagement index)  หมายถึง ประเมินผลจากจำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วม พัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior 

Citizen Engagement index)  

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนหลักสูตรท่ีมีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวทิยาลัย หรอืผูท้รงคุณวุฒท่ีิร่วมพัฒนางาน กจิกรรม ของหลักสูตรครบตามพนัธกิจของมหาวทิยาลัย 
X 100 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมด  
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ตัวชี้วัดที่ 1.12 อัตราการมงีานทำตรงตามสายวชิาชพี/ประกอบอาชพีอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  

ระดับดับปริญญาตรี  

- สาขาสังคมศาสตร์ 

- สาขาวิทยาศาสตร์  

- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ระดับบณัฑิตศึกษา  

- สาขาสังคมศาสตร์  

- สาขาวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 

• ระดับปริญญาตรี สาขาด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวชิาชพี/ประกอบอาชพีอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี      ระดับ

ปริญญาตรี สาขาด้านสังคมศาสตร์ X 100 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

• ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์  

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชพี/ประกอบอาชพีอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี     ระดับ

ปริญญาตรี สาขาด้านวทิยาศาสตร์ X 100 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

• ระดับปริญญาตรี สาขาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวชิาชพี/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรีสาขาด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพ X 100 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

  

• ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวชิาชพี/ประกอบอาชพีอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี                  ระดับ

บัณฑิตศกึษา สาขาดา้นสังคมศาสตร์ X 100 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

• ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวชิาชพี/ประกอบอาชพีอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี                ระดับ

บัณฑิตศกึษา สาขาดา้นวทิยาศาสตร์ 
 

X 

 

100 
จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

  ท้ังน้ีจำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจจะต้องไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 1.13 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตามกรอบคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

คําอธบิาย 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ี     พึงประสงค์

ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง ปัญญา         4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผล

การเรียนรู้จากบัณฑติในมุมมองของผู้ใชบั้ณฑิต 

จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใชบั้ณฑิตจะตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 ในกรณีท่ีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ครอบคลุม สถาบันอุดมศกึษาต้องประเมินตัวชี้วัดด้วย แม้ว่าหลักสูตรนัน้จะยังไม่ครอบคลุมการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงาน

ของหลักสูตรในรอบท่ีผ่าน มาใชป้ระกอบการประเมิน 

 - กรณบัีณฑิตท่ีมอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 

 - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเป็นนักศกึษาต่างชาตปิระมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจ ไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดนิทางกลับประเทศไปแลว้ สามารถอนุโลมให้

ใชบั้ณฑิตท่ีเป็นนักศกึษาชาวไทย เป็นฐานในการคดิ เช่น มีนักศกึษาต่างชาติ 90 คน มีนักศกึษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคดิจากนักศกึษา ไทย จํานวน 10 คนเป็นฐาน 100% 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนท่ีได้= 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

ตัวชี้วัดที่ 1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลและทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

 - ทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัล (IC3) 

 - ทักษะดา้นภาษาอังกฤษ (CEFR)  

   ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 

   ระดับ B2 (ปริญญาโท)  

คำอธบิาย 

ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ท่ัวไป การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเอกสาร           การ

คำนวณ การนำเสนอ และอินเทอร์เน็ต  
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Digital Literacy Certification (IC3) คือ เคร่ืองมือท่ีตอบโจทย์การสร้างมาตรฐานทางด้านไอที สำหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และมี

มาตรฐานท่ีสามารถตอบสนองกับความหลากหลายของทุกกลุ่มอายุ และทุกกลุ่มอาชีพในปัจจุบัน ท่ีสามารถนำมาใช้รับรองความรู้ ความสามารถ ในก ารใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครอืข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน  

 เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล  
X 100 

จำนวนนักศกึษาท่ีเข้ารับการสอบ 

 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินผลระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน

และการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๑   

ระดับบัณฑิตศกึษา ตามเกณฑ์การประเมินตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : 

CEFR) 

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

ภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปน้ี 

Proficient User: 

C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ท่ีซับซ้อนในหัวข้อท่ีหลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความท่ีซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตาม

โครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมท้ังสารถใชค้ำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกตอ้ง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย 

ถูกต้องตามจุดประสงค์ท่ีจะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความท่ีเป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้

อย่างเหมาะสม 

Independent User: 

B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเร่ือง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น  รวมท้ังอ่านและทำ ความเข้าใจ

บทความท่ีมีเนื้อหายากขึ้นได้ 
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B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสำคัญขอข้อความท่ัว ๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อท่ีคุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถ

จัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใชภ้าษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 

Basic User: 

A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใชแ้ละเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใชส้อย สถานท่ี ภูมศิาสตร์ การทำงาน และ

สามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนขอ้มูลท่ัวไป และการใชช้วีติประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัต ิสิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นต้องใช ้  

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเขา้ใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตนเอง และผู้อ่ืนได้ สามารถต้ังคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ท่ีไหน รูจ้ัก

ใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทัง้ยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน  

ท้ังนีส้ามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาสากล (The Common European Framework of Reference for Languages 

: CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร ตามระดับการศกึษาได้ดังนี้  
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เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
X 100 

จำนวนนักศกึษาท่ีเข้ารับการสอบ 

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนท้ังภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชน ท้องถิ่น       เกิดการ

พัฒนาอย่างสมดุล 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ

บริการและการท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม ต่อผลงานวจิัยท้ังหมด  

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาตติอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น 
X 100 

จำนวนผลงานวจิัยท้ังหมด 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.7 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน  

คำอธบิาย  

จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนไปใชแ้ก้ไขปัญหาชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการ            จัด

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน/ฝึกหัดครู ต่อจำนวนผลงานวจิัยท่ีได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ของอาจารย์ท้ังหมด  

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนงานวจิัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ท่ีได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัด

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน/ฝกึหัดคร ู X 100 

จำนวนงานวจิัยท่ีได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ท้ังหมดของอาจารย์  
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เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดความร่วมมือกับหุน้ส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชงิพื้นท่ี รวมท้ังสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชวีติท่ีดี 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนชุมชนท่ีมีศักยภาพจัดการตนเอง  

คำอธบิาย 

 ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนท่ีมหาวทิยาลัยได้มีการส่งเสริมพัฒนาชุมชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยจะการประเมนิศักยภาพตำบล ดังนี้ 

1. องค์กรชุมชน ตำบล ม ีสมรรถนะในการจัดการสูง แผนพัฒนาชุมชน พัฒนาตำบล อย่างบูรณาการ (อปท.ท้องถิ่น กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ เอกชน)  

2. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม(ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน งบประมาณ และรายได้อื่นๆ) ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ 

3. ความสามารถวเิคราะห์รายรับ-รายจ่าย ปรับตัวให้เศรษฐกิจเป็นบวก สถาบันการเงินของชุมชนจัดการโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน  

4. สัมมาชีพเต็มพืน้ท่ี ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน สิ่งแวดล้อม  

5. เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรท่ีมุ่งไปสู่เศรษฐกิจพอเพยีง และอาหารปลอดภัย  

6. มสีระน้ำประจำครอบครัว มีนำ้ใช ้ปอ้งกันน้ำท่วม  

7. การจัดการวสิาหกิจ การแปรรูป อุตสาหกรรมชุมชน ท่องเท่ียวชุมชน  

8. การฝึกอบรมดา้นสังคม  

9. การจัดโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน  

10. ตำบลปลอดภัย ไม่มกีารฆ่า/ข่มขนื/การจีป้ล้น  ป้องกันอุบัตเิหตุท้ังทางบกทางน้ำ ปอ้งกันหน่วยกู้ภัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

11. การพัฒนาคุณภาพ กลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึง (เด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย คนพกิาร เด็กกำพร้า) 

12. ระบบสุขภาพตำบล คุณภาพสูงและประสิทธิภาพ ทุกคนคือญาติ 

13. ศูนย์เรียนรู้ตำบล ห้องสมุด พพิธิภัณฑ์ ศูนย์ศลิปะ ศูนย์กีฬา ศูนย์เรียนรู้พิเศษ  

14. ระบบความยุติธรรมชุมชน ความยุติธรรมแบบมสี่วนร่วม ไกล่เกลี่ย   

15. ระบบสื่อสารชุมชน สื่อดิจิทัล ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทั่วถงึ ทันเวลา  

16. ตำบลทำความดี ถูกตอ้ง ดีงาม การช่วยเหลอืผู้อื่น อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม วัฒนธรรม ปฏิบัตธิรรม 
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ตัวชี้วัดที ่3.2  ร้อยละของรายวชิาท่ีนักศกึษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใชชุ้มชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ี 

คำอธบิาย 

 รายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่  หมายถึง 

รายวชิาท่ีมคีำอธิบายรายวชิาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาของ SDGs ท้ัง 17 ด้าน หรอืรายวชิาท่ีมีการลงไปปฏบัิติงานในพืน้ท่ีจรงิ 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนรายวชิาท่ีนักศกึษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใชชุ้มชนท้องถิ่น              สถาน

ประกอบการในการออกแบบพัฒนาสรา้งการเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ี 
 

X 

 

100 
จำนวนรายวชิาท้ังหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น  

 

 ตัวชี้วัดที ่3.3 จำนวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 คำอธบิาย 

 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเชื่อมโยงกับ

รากฐานวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการท่ีสร้างมูลค่าทางสังคมท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้ 

 

 ตัวชี้วัดที ่3.5  จำนวนแนวปฏบัิต/ินวัตกรรมท่ีนำไปใชใ้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชงิพื้นท่ี  

 คำอธบิาย 

 แนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพฒันามหาวทิยาลัยสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัเชิงพืน้ที ่(Area-based University) หมายถงึ แนวทางการพัฒนาทอ้งถิ่น ตามพระ

บรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ โดยร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนท่ีจะช่วยสร้างชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยนื โดยต้องมุ่งพัฒนาใน 

3 เร่ืองสำคัญ (1) ผลิตกำลังคนซึ่งครอบคลุมท้ังการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการพัฒนาครูให้สอดรับกบัศตวรรษท่ี 21  (2) สรา้งผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์  

(3) การผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื (SDGs) (Sustainable Development Goals) 
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ตัวชี้วัดที ่3.6 ร้อยละของจำนวนเงินท่ีได้รับจากการบริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้ 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

X 

 

100 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของหน่วยงาน 

 

 เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบนเิวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวจิัย มีประสิทธิภาพการทำงาน  มนีวัตกรรมทำให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี

คุณภาพชวีติท่ีดี 

 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของโครงการพัฒนาพื้นท่ีนวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดต้ังพืน้ท่ีนวัตกรรม (Innovation Space )  

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนโครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดตั้งพืน้ท่ีนวัตกรรม (Innovation Space ) 
X 100 

จำนวนโครงการพัฒนานวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 

ตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดตัง้กองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 

เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการวิเคราะห์ความพร้อม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดตั้งกองทุนเร่ิมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

2. มกีารจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

3. มกีารดำเนนิการตามแผนการจัดตัง้กองทุนเร่ิมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 50 

4. มกีารดำเนนิการตามแผนการจัดตัง้กองทุนเร่ิมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 80  

5. มกีารจัดสรรเงินทุนเพื่อร่วมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ราย  

ตัวชี้วัดที่ 4.8 ร้อยละของคณะ/วทิยาลัย ที่มผีลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนนิการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน  

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนคณะ/วทิยาลัย ที่มผีลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน 
X 100 

จำนวนคณะ/วทิยาลัยท้ังหมด 
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คำอธบิายและเกณฑ์การประเมินโครงการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบัณฑติให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชพี มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อ

สังคมเกณฑ์การประเมิน 

 โครงการที่ 1.1.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรการเรียนควบ 2 ปริญญา 

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการดำเนนิงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

ระดับ 2 มกีารดำเนนิงานตามแผนท่ีกำหนดไว ้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนท่ีกำหนดไว ้

ระดับ 3 มผีลงานเชงิประจักษ์จากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

ระดับ 4 มกีารประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และมีการเทียบเคียง (Benchmark) กับมหาวทิยาลัยอื่น 

ระดับ 5 มกีารถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะเกี่ยวกับการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

 

โครงการที่ 1.1.2  โครงการสนบัสนุนการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิตและออกแบบหลักสูตรท่ีสามารถสรา้งแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (สัมฤทธิบัตร) 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการจัดการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ของหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี /

บัณฑิตศกึษา 

ระดับ 2 มหีน่วยการเรียนรู้ท่ีได้รับอนุมัต ิและมีคู่มอืหน่วยการเรียนรู้ หรือมเีอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ของทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในโครงการ ในเว็บไซต์ของหลักสูตร

หรือคณะ  

ระดับ 3 มหีลักสูตรท่ีมีผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรท่ีเปิดสอนในโครงการท้ังหมด 

ระดับ 4 มหีลักสูตรท่ีมีผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย มากกว่ารอ้ยละ 50 ของหลักสูตรท่ีเปิดสอนในโครงการท้ังหมด 

ระดับ 5 มนีักศกึษาได้รับการเทียบโอนจากการเรียนในโครงการฯ และสำเร็จการศึกษา 
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 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีนักศกึษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนหลักสูตรท่ีนักศกึษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
X 100 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมด 

 

โครงการที่ 1.1.3  โครงการส่งเสริมการจัดการศกึษาบนพืน้ท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาบนพื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการดำเนนิงาน และคู่มือการจัดการศกึษาบนพืน้ท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

ระดับ 2 มหีลักสูตรท่ีจัดการจัดการศึกษาบนพื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) และเกิดผลงานเชิงประจักษ์ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของจำนวนหลักสูตรเป้าหมาย 

ระดับ 3 มหีลักสูตรท่ีมกีารจัดการจัดการศกึษาบนพื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และมกีารดำเนนิกิจกรรมร่วมกัน ไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 50 ของจำนวนหลักสูตรท่ีดำเนนิการท้ังหมด 

ระดับ 4 มีหลักสูตรท่ีจัดการจัดการศึกษาบนพื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) และสามารถต่อยอดสู่ผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ ได้ไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของจำนวนหลักสูตรเป้าหมาย 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศ และเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการจัดการศึกษาบนพื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

 

โครงการที่ 1.2.1.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงาและตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ Upskill/Reskill/Life Long Leaning ท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน

ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มคีำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนนิงาน มีแผนการดำเนนิงานของคณะกรรมการ  

ระดับ 2 มกีารสำรวจความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิ่น และหน่วยงานภายนอก และมหีลกัสูตรระยะสั้นท่ีได้รับการอนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัย มากกว่ารอ้ยละ 80 

ของหลักสูตรท่ีเสนอ 
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ระดับ 3 มหีลักสูตรระยะสั้นท่ีมีผู้เข้าอบรมเป็นไปตามแผน มากกว่ารอ้ยละ 80 ของหลักสูตรระยะสัน้ท่ีเปิดอบรม 

ระดับ 4 มหีลักสูตรระยะสั้นท่ีดำเนนิการต่อเนื่อง และมีผู้เข้าอบรมเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรระยะสั้นท่ีเปิดอบรม 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

 

โครงการที่ 1.3.1  โครงการพฒันาจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.1 ระดับความสำเร็จการพัฒนาการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพดว้ยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการดำเนนิงาน และคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  

ระดับ 2 มกีารดำเนนิกิจกรรมพฒันาศักยภาพนักศกึษาตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

ของกิจกรรมท้ังหมด 

ระดับ 3 มผีลงานเชงิประจักษ์/ผลงานวชิาการของนักศึกษาที่ไดรั้บการนำเสนอ ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ จากการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการ

เรียนรู้เชงิผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD ทุกหลักสูตร 

ระดับ 4 มผีลงานเชงิประจักษ์/ผลงานวชิาการของนักศกึษาท่ีไดรั้บรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ การอา้งอิง/การใช้ประโยชน์ จากการเรียนการสอนตามปรัชญาการ

จัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 

ABCD 

 

โครงการที่ 1.3.2  โครงการจดัหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2.1 ร้อยละของการใชจ้่ายงบประมาณเพ่ือจัดซือ้จัดจ้างทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจรงิเพื่อจัดซือ้จัดจ้างทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทัง้หมด 
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โครงการที่ 1.3.3  โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน VRU Online และ MOOC 

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.3.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างหลักสูตรออนไลน์  

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการดำเนนิงานสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (VRU Online / Thai MOOC) 

ระดับ 2 มกีารดำเนนิกิจกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมตามแผน 

ระดับ 3 มกีารเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และมีผูเ้ข้าเรียนท้ังภายในและภายนอกเป็นไปตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของหลักสูตร

ออนไลน์ท่ีเปิดสอนท้ังหมด 

ระดับ 4 มหีลักสูตรท่ีสามารถสร้างรายได้จากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด  

ระดับ 5 มกีารประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ์

 

โครงการที่ 1.3.4  โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านวชิาการ  

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.4.1 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณด้านวชิาการ 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนการเบิกใช้เงินงบประมาณด้านวชิาการ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทัง้หมด 

 

โครงการที่ 1.4.1  โครงการพฒันาเครือขา่ยพันธมติรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 

 ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือ (MOU) กับเครอืข่ายพันธมติรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือ (MOU) กับเครอืข่ายพันธมติรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวทิยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 
X 100 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.2  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายพันธมติร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา จัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม ยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มกีารจัดตั้งคณะกรรมการดำเนนิงาน และมกีารพัฒนาความร่วมมอื MOU ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย

ในประเทศ 

ระดับ 2 มแีผนการดำเนนิงานของคณะกรรมการ จากการวิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและเชื่อมโยงเข้ากับความต้องการของหนว่ยงาน 

ระดับ 3 มกีารดำเนนิกิจกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอืในยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากบัหน่วยงานภายนอก มากกวา่รอ้ยละ 80 ของกิจกรรมตามแผน 

ระดับ 4 มเีครอืข่ายท่ีดำเนนิกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของเครอืข่ายเดิม 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศ 

 

โครงการที่ 1.4.2  โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาษาสู่มาตรฐานสากล 

 ตัวชี้วัดที่ 1.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา     สู่

มาตรฐานระดับสากล 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มกีารประสานความร่วมมอืและทำ MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และวางแผนร่วมกันเพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

ระดับ 2 มกีิจกรรมส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา และการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการดำเนนิกิจกรรมร่วมกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ 

ระดับ 3 มกีารดำเนนิกิจกรรมกบัมหาวทิยาลัยต่างประเทศ (แลกเปลี่ยนอาจารย์/ นักศึกษา, จัดการศึกษาแบบ dual degree ,จดัหลักสูตร on demand ของลูกค้า) 

มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมท่ีระบุไว้ตามแผน 

ระดับ 4 มเีครอืข่ายท่ีดำเนนิกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของเครอืข่ายเดิม 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากลกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ 
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โครงการที่ 1.5.1  โครงการพฒันาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนกัศกึษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษ 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนนักศกึษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จำนวนนักศกึษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 

 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.1.2  ร้อยละของนักศกึษาท่ีเข้าร่วมทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษ 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมทดสอบทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จำนวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมทดสอบด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 

 

โครงการที่ 1.5.2  โครงการพฒันาทักษะนักศกึษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการและวิชาชพี 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการ และวิชาชพี 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการพัฒนาทักษะนักศกึษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวชิาชีพ 

ระดับ 2 มผีลการดำเนนิงานโครงการตามแผน ท่ีดำเนนิการไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในโครงการท้ังหมด ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของโครงการท้ังหมด 

ระดับ 3 มนีักศกึษาท่ีผ่านการพฒันาจากโครงการตามแผนฯ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/ประกวด/นำเสนอ ในระดับชาติ/นานาชาติ  

ระดับ 4 มกีารเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนานักศึกษาจากโครงการตามแผนฯ สู่สาธารณะผ่านสื่อออนไลน ์และมีผู้เขา้ชมมากกว่า 500 ครัง้ภายในปีงบประมาณ 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะนกัศกึษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการ และทกัษะทางวชิาชีพ 
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โครงการที่ 1.5.3  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการเปิดสอนรายวชิาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนหลักสูตรท่ีมีการเปิดสอนรายวชิาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
X 100 

จำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 

 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มกีารจัดตัง้ Business unit และมีแผนการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสรา้งรายได้ให้กับนักศกึษา 

ระดับ 2 มกีารดำเนนิกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสรา้งรายไดใ้ห้กับนกัศกึษา ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 ของกิจกรรมท่ีระบุไว้ตามแผน 

ระดับ 3 มแีผนธุรกิจที่ถูกนำไปดำเนนิการจริง และสร้างประโยชน์/รายได้ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของแผนท่ีได้รับการพัฒนา 

ระดับ 4 มผีู้ประกอบการท่ีดำเนนิการธุรกิจตามแผนธุรกิจได้จริง หรอืได้รับรางวัลจากการเป็นผู้ประกอบการ 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 

โครงการที่ 1.5.4  โครงการเสริมทักษะการเป็นวศิวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.4.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างวศิวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผน และคู่มือการพฒันาทักษะวศิวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 

ระดับ 2 มผีลการดำเนนิกิจกรรมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ระดับ 3 มนีวัตกรรมท่ีเกิดจากวศิวกรสังคมท่ีสามารถนำไปแกไ้ขปัญหาของชุมชนได้จรงิ และเกดิ impact ต่อชุมชน (เทคโนโลยท่ีีได้ผลดี รูปแบบและงานท่ีตอบสนอง

ชุมชน นวัตกรชุมชน) ไม่นอ้ยกว่าน้อยละ 80 ของโครงการท่ีดำเนนิการ 

ระดับ 4 มกีารเผยแพร่ผลงานท่ีเกิดจากวศิวกรสังคม ในระดับชาติ/นานาชาติ  

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะการเป็นวศิวกรสังคม 
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โครงการที่ 1.6.1  โครงการพฒันาความร่วมมอืระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครอืข่ายผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อต่อยอดองค์ความรูแ้ละสบืสานสู่นักศกึษา คณาจารย์และประชาชน  

 ตัวชี้วัดที่ 1.6.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครอืข่ายผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อการต่อยอดองค์ความรูแ้ละสบืสานภูมิปัญญาสู่

นักศกึษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่น 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มกีารสำรวจข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลเครอืข่ายศิษยเ์ก่า เครอืข่ายผู้อาวุโส ข้อมูลองค์ความรูแ้ละภูมปัิญญาของเครอืข่าย 

ระดับ 2 มแีผนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครอืข่ายผู้อาวโุสร่วมสบืสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ส่งผ่านภูมิปัญญาสู่นักศกึษา คณาจารย์ 

และประชาชนในท้องถิ่น 

ระดับ 3 มกีารดำเนนิกิจกรรมตามแผนร่วมกันกับเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครอืข่ายผู้อาวโุสร่วมสบืสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งผ่าน

ภูมิปัญญา ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

ระดับ 4 มกีารเผยแพร่องค์ความรู้จากการส่งผ่านภูมิปัญญาร่วมกับเครอืข่ายความร่วมมือสู่สาธารณะ 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครอืข่ายผู้ทรงคุณวุฒ ิโดยการต่อ

ยอดองค์ความรูแ้ละสืบสานภูมิปัญญาสู่นักศกึษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่น 

 

โครงการที่ 1.7.1  โครงการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะของครูมอือาชพี  

 ตัวชี้วัดที่ 1.7.1. ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชพีครู 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนบัณฑิตครูท่ีสอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชพีครู 
X 100 

จำนวนบัณฑิตครูท้ังหมด 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

โครงการที่ 2.1.1  โครงการการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตร

และอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวจิัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่อง

เทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อปี 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการจัดหาเงนิทุนสนับสนุนการวจิัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่อง

เทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับ 2 มแีผนบริหารทุนวจิัยและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับ 3 มกีารดำเนนิงานจัดหางบประมาณสนับสนุนการวจิัยและนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมกีารรายงานผลการดำเนนิการตามแผน เสนอต่อ

คณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 

ระดับ 4 มกีารสร้างเครอืข่ายแหล่งทุนวจิัยและเครอืข่ายนักนักวจิัย 

ระดับ 5 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวจิัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและ

อาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มต่อปีเป็นไปตามแผน 

 

โครงการที่ 2.1.2  โครงการการพัฒนาโจทย์วจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ี 

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2.1 ระดับความสำเร็จของผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ดา้นการบริการและการท่องเท่ียว 

การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ดา้นการบริการและการ

ท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
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ระดับ 2 มแีผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการ

ท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 3 มกีารบ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (Research Program) 

ระดับ 4 มกีารสร้างเครอืข่ายเพื่อส่งเสริมการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (Research Program) 

ระดับ 5 มกีารนำผลการดำเนนิงานตามระดับ 4 มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงผลการดำเนนิการ 

 

โครงการที่ 2.1.3  โครงการการส่งเสริมการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรคใ์นระดับชาติและนานาชาต ิ

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.3.1 ระดับความสำเร็จของผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพฒันาเชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็น  

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิัยและนวตักรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการ

ท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 2 มแีผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนการตพีมิพ์ผลงานวจิัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชงิประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและ

การท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิง่แวดลอ้มในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 3 มกีารสนับสนุนเครื่องมือ องค์ความรู ้และบริการท่ีเป็นประโยชน์ในการตพีมิพ์เผยแพร่งานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีในระดับชาติ

และนานาชาติ 

ระดับ 4 มกีารส่งเสริมและจัดทำวารสารวจิัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจำนวน 3 ฉบับ 

ระดับ 5 จำนวนผลงานผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาตติอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้าน

การบริการและ 

 

โครงการที่ 2.1.5  โครงการพฒันางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์  

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานวจิัยท่ีถูกนำใชป้ระโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการนำผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์ 



แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565-2569  II 63 

ระดับ 2 มแีผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานวจิัยท่ีถูกไปใชป้ระโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์ 

ระดับ 3 มกีารพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้มีสมรรถนะในการสร้างงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน และใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 

ระดับ 4 มกีารจัดสัมมนา ฝึกปฏบัิตกิารร่วมกับหน่วยงานผู้ใหทุ้น ภาครัฐและเอกชนในการสร้างผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน และใชป้ระโยชน์

เชงิพาณิชย ์

ระดับ 5 จำนวนผลงานวจิัยท่ีถกูนำใชป้ระโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์เป็นไปตามแผน 

 

โครงการที่ 2.1.6  โครงการพฒันาผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีส่งเสริมการจดทะเบียน  

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 2 มแีผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 3 มกีารพัฒนาศักยภาพนักวจิัยให้สามารถผลิตผลงานวจิัยเชงิประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมกีารจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ 

ระดับ 4 มกีารสร้างเครอืข่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีได้รับการจดทะเบียน 

ระดับ 5 มกีารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำผลงานวจิัยและนวัตกรรมสู่จดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการที่ 2.2.1  โครงการพฒันาวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน  

 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรอืถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

ระดับ 2 มแีผนและกำหนดเป้าหมายของการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรอืถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

ระดับ 3 มกีารพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ ่(Big Data) เพื่อรองรับการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพืน้ท่ีแบบบูรณาการ 

ระดับ 4 พัฒนางานวิจัยสู่การถา่ยทอดเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชนมกีารรายงานผลการดำเนนิการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน 

และคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 

ระดับ 5 จำนวนผลงานวจิัยท่ีได้รับการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะเป็นไปตามแผน 
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โครงการที่ 2.3.1  โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนและทอ้งถิ่น   

 ตัวชี้วัดที่ 2.3.1.1 ระดับความสำเร็จของเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกในการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแกไ้ขปัญหาความ เหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลังทางสังคม เพิ่มขดีความสามารถ

ของชุมชนและท้องถิ่นในการพฒันาตนเองและจัดการตนเอง 

ระดับ 2 มกีารพัฒนาศักยภาพนักวจิัยเพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

 ระดับ 3 มกีารสร้างความร่วมมอืกับเครอืข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวจิัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 

ระดับ 4 มกีารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครอืข่ายเกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรมจากงานวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 5 จำนวนสัญญาหรอืโครงการวจิัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแกไ้ขปัญหาความ เหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลังทางสังคม เพ่ิม

ขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเองเป็นไปตามแผน 

 

โครงการที่ 2.3.2  โครงการสร้างนวัตกรรมจากงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  

 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 2 มแีผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานนวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 3 มกีารบ่มเพาะอาจารยใ์ห้สามารถพัฒนานวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 4 มกีารสร้างความร่วมมือกับเครอืข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวจิัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 

ระดับ 5 จำนวนนวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาชมุชนท้องถิ่นเป็นไปตามแผน 
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โครงการที่ 2.4.1  โครงการส่งเสริมวจิัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1.1 ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ท่ีร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนอาจารย์ครุศาสตร์ท่ีร่วมมือกับเครอืข่ายในการสร้างผลงานวจิัยและนวัตกรรมจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน X 100 

จำนวนอาจารย์ครุศาสตร์ท้ังหมด  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สบืสานโครงการอันเนื่องมาจากประราชดำร ิทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 โครงการที่ 3.1.1  โครงการพัฒนางานวิชาการสู่งานวจิัยและนวัตกรรมเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างผลงานของอาจารย์รับใชส้ังคม 

เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับท่ี 1 มรีายงานผลสภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นของพืน้ท่ีเป้าหมาย 

ระดับท่ี 2 เกิดการมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคม/พื้นท่ีเป้าหมาย 

ระดับท่ี 3 สร้างกระบวนการท่ีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น โดยใชอ้งค์ความรู้หรือความเชี่ยวชาญท่ีใชใ้นการทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังคาดการณ์สิ่งท่ี

จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนัน้ และประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 

ระดับท่ี 4 มีการจัดทำเอกสารผลงานเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานท่ีทำให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น และเกิดคว ามก้าวหน้าทาง

วชิาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรอืหลายสาขาวิชาอย่างไร และสร้างแนวทางการตดิตามและรักษาพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

ระดับท่ี 5 มกีารเผยแพร่โดยจัดเวทีนำเสนอผลงานในพื้นท่ีหรือการเปิดเยี่ยมชมพื้นท่ีและต้องมกีารเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกวา้งขวาง เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
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โครงการที่ 3.2.1  โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการ

ตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีระบบกลไกพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ BCG ได้แก่ 1) สาขาเกษตรและอาหาร 2) สาขาสุขภาพและการแพทย์ 3) สาขาเคมชีวีภาพ 

4) สาขาการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ระดับท่ี 2 มีแผนพัฒนากำลังคนและพัฒนาเชิงพืน้ท่ีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

ระดับท่ี 3 มกีารพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาพื้นท่ีตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 

ระดับท่ี 4 มีการจ้างงาน เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ระดับท่ี 5 มีโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

โครงการที่ 3.4.1 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เชงิปฏบัิตกิารทางสังคม (Social Leb) 

ตัวชี้วัดที่ 3.4.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างพื้นท่ีต้นแบบปฏบัิตกิารทางสังคม (Social Lab) 

  คำอธบิาย 

  กระบวนการสร้างพื้นต้นแบบ ประกอบด้วย  

1. หลักสูตร/คณะทำงานรวบรวมแนวคิด กำหนดประเด็นการปฏรูิป เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ 

2. รวบรวม ค้นหา คัดเลอืก (Mapping)  ผู้เข้าร่วมกระบวนการ  โดยมีเงื่อนไขปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้ 

   2.1 เป็นผู้นำชุมชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งอาจรวมถึงผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ

ผู้เข้าร่วมกระบวนการท่ีสำคัญ 3 ประการคือ Insightful (รู้จริงในประเด็นปฏิรูป), Influential (มีบทบาทสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ หรือโน้มน้าวผู้อื่นในมาร่วมขับเคลื่อนได้) & 

Interest (Commitment to Drive Change) (มคีวามปรารถนาท่ีจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง) 

   2.2 สามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ตลอดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อผู้นำชุมชน ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทาย เกิดความตระหนักรู้

ถึงความสลับซับซ้อนของประเด็น สถานการณ์ ความท้าทายของระบบ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้ เข้าร่วมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ต้องการมสี่วนร่วม มีความปรารถนา ที่จะสร้างให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชงิระบบ เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีต้นตอ รากของปัญหา มใิช่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับปรากฏการณ์ (Events) 
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3. Pre-Social Lab (Convening & Engaging) กระบวนการเชญิ เตรียมความพร้อมและสร้างการมสี่วนร่วมให้กับกลุ่มผู้เขา้ร่วมเป้าหมาย ที่จะเชญิเข้าร่วมกระบวนการ   โดย

การแนะนำโครงการ เป้าหมาย สรา้งความคุ้นเคยกับผู้เข้าร่วม รวมถึงการเก็บขอ้มูล ความเห็นเบือ้งต้นในประเด็นปฏรูิป โดยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรอืให้ผู้ท่ี

ถูกเชิญเข้าร่วมกระบวนการตอบแบบสอบถามท่ีออกแบบไว้ หลังจากนั้นทีมคณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาจัดทำเป็นรายงาน Pre-Social Lab เพื่อใช้เป็นข้อมูล

นำเข้า (Input) ในกระบวนการหอ้งปฏบัิตกิารทางสังคมต่อไป โดยรายงานดังกล่าว มิใช่การวิเคราะห์เพื่อสรุปบทสัมภาษณ์ หากแต่จะเป็นการรวบรวมความเห็น ข้อมูลโดยตรงจากการ

สัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมกระบวนการ 

4. กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) คือการสร้างพื้นท่ี พื้นท่ีกลาง พื้นท่ีปลอดภัยเพื่อการทดลองปฏิบัติการร่วมกันของผู้นำ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือใน

หลายกรณีอาจรวมผู้ท่ีมีความเห็นต่าง คู่ขัดแย้ง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้าใจความเชื่ อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็น

ระบบ รวมถึงร่วมกันตระหนัก รับรู้ถึงความท้าทายต่าง ๆ ท่ีมีอยู่รอบตัว และร่วมกันกำหนดวสิัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นท่ีท่ีสร้างขึน้มา เป็นพืน้ท่ีท่ีเปิดให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเปิดใจ เปิด

ความคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้ร่วมออกแบบ สร้างตน้แบบความ ร่วมมือ ทดลองทำงานร่วมกันในแนวราบ เพื่อก่อให้เกิดแนวคิดและอาจรวมถึงนวัตกรรม เพื่อสร้าง

หรือรองรับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย รวมถึงวิธีการทำงานร่วมกันร่วมกันแบบท่ีไม่เคยทำมาก่อน โดยมีเป้าหมายร่วมท่ียิ่งใหญ่ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด แ ละสร้างต้นแบบ 

(Prototype) เพื่อทดลองเร่ิม ในวธีิทำงานร่วมกันแบบใหม่ สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (Collaborative Culture) 

5. Post-Social Lab คือกระบวนการตดิตาม สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้มโีอกาสทดลอง นำแนวคิด ตน้แบบ (Prototype) ท่ีได้ร่วมกันคดิ ออกแบบ วางแผนไว ้ไปสู่

การทดลองปฏิบัติจริง (Prototype Testing) โดยการติดตาม สนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านวิชาการ  

การเก็บข้อมูล การวจิัย และอาจรวมถึงการสนับสนุนด้านทรัพยากรอื่น ๆ  เช่น งบประมาณ คน สถานท่ี ทัง้นี้เพื่อให้เกิดการลงมอืสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อท่ี

ผู้เข้าร่วมกระบวนการจะได้นำประสบการณ์ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ในกระบวนการ Social Lab เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems 

Change) ต่อไป  

6. การจัดให้มีองค์กรสนับสนุนกลาง ท่ีทำงานเป็นแกนกลางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง การติดตามและสนับสนุน รวมถึงงานปร ะสานงาน งานวิจัย 

วชิาการ การถอดบทเรียน และอาจรวมถึงการสนับสนุนปัจจัยดา้นอื่น ๆ ท่ีจำเป็นในการทดลอง 

7. การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ คือการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันของผู้นำระหว่างทางที่ลงมอืทำการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน สร้างผู้นำร่วม (Collective Leadership) เพื่อ

สร้างการเปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญ่ (Collective Impact) โดยมีเป้าหมายคือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระยะยาว ผ่านการเรียนรู้กระบวนการการทดลองทำงานร่วมกัน สร้าง

วัฒนธรรมความร่วมมือ (Culture of Collaboration) มใิช่ผลสำเร็จของตน้แบบโครงการท่ีทดลองทำแต่เพยีงอย่างเดียว 
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 เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับท่ี 1 มแีผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้เชงิปฏบัิตกิารทางสังคม (Social Lab) โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ร้อยละ 30 ของหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ระดับท่ี 2 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นท่ี พื้นท่ีกลาง พื้นท่ีปลอดภัยเพื่อการทดลองปฏบัิตกิารร่วมกันของผู้นำ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรอืในหลายกรณีอาจรวม

ผู้ท่ีมีความเห็นต่าง คู่ขัดแยง้ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้าใจความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

ระดับท่ี 3 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นท่ีท่ีสร้างขึ้นมา เป็นพื้นท่ีท่ีเปิดให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเปิดใจ เปิดความคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้ร่วม

ออกแบบ สรา้งต้นแบบความ ร่วมมอื ทดลองทำงานร่วมกัน 

ระดับท่ี 4 จำนวนผลงาน/นวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้เชงิปฏบัิตกิารทางสังคม (Social Lab) โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในพื้นท่ี 

ระดับท่ี 5 มตีน้แบบ (Prototype) เพื่อทดลองวธีิทำงานร่วมกันแบบใหม่ สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (Collaborative Culture) 

 

 โครงการที่ 3.5.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดที่ 3.5.1.1 ระดับความสำเร็จทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มผีลการสำรวจ ค้นหา ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพื้นท่ีของมหาวทิยาลัย 

ระดับท่ี 2 มกีารจัดทำแผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม  

ระดับท่ี 3 สร้างและพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือการสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม  

ระดับท่ี 4 มีผลงาน/นวัตกรรมจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแผนท่ีกำหนด 

ระดับท่ี 5 เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้ นฟูมรดก

วัฒนธรรม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ 

 โครงการที่ 3.6.1 โครงการผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นตลาด(University as Market place) เพื่อรองรับสินค้าชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 3.6.1.1 ระดับความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยให้เป็นตลาด (University as Market place) เพื่อรองรองสินค้าชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนการพัฒนาความร่วมมอืในการสร้างผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ 

ระดับท่ี 2 มแีผนการตลาดรองรับผลผลิตท่ีเกิดจากการบริการวิชาการเพื่อรองรองสินค้าชุมชน 
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ระดับท่ี 3 มรีะบบกลไกการบริหารจัดการผลผลิตหรือการพัฒนาสินคา้/บริการท่ีเกิดจากการบริการวิชาการท้ังในรูปแบบ Online และ Offline 

ระดับท่ี 4 รายได้จากการดำเนนิงานของมหาวทิยาลัยให้เป็นตลาด (University as Market place) เพื่อรองรองสินค้าชุมชน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของค่าเป้าหมาย 

ระดับท่ี 5 มหีน่วยงานผลักดันให้เกิดการกระตุ้นและเกิดการยอมรับได้รับมาตรฐานให้มหาวทิยาลัยเป็นตลาดของชุมชน และสามารถต่อยอดขยายผลทางเศรษฐกิจแบบ

ยั่งยืน 

 

 โครงการที่ 3.7.1 โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและยกระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตตน้แบบประจำพืน้ท่ี  

ตัวชี้วดัที่ 3.7.1.2 ระดับความสำเร็จของพื้นท่ีต้นแบบโรงเรียนเครอืข่ายในการปฏรูิปการเรียนรู้ประจำพืน้ท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนงานและมีกิจกรรมร่วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครอืข่ายในการปฏรูิปการเรียนรู้ประจำพืน้ท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

ระดับท่ี 2 มผีลงาน/นวัตกรรมความสำเร็จของโรงเรียนเครอืข่ายท่ีเกิดจากการร่วมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา 

ระดับท่ี 3 มีการขยายเครอืข่ายความร่วมโรงเรียนเครอืข่ายต้นแบบในการปฏรูิปการเรียนรู้ประจำพืน้ท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

ระดับท่ี 4 มกีารเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมในเวทีสาธารณะและได้รับการยอมรับ/ได้รับรางวัลในระดับชาติ 

ระดับท่ี 5 มีโมเดลพื้นท่ีต้นแบบโรงเรียนเครอืข่ายในการปฏรูิปการเรียนรู้ประจำพืน้ท่ี 

 

 โครงการที่ 3.7.2 โครงการจัดตั้งพัฒนาโรงเรียนสาธติในจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์ปฏบัิตกิารเรียนรู้ให้ผู้เรียนมรความรู้และเป็นพลเมอืงแห่งอนาคต 

ตัวชี้วัดที่ 3.7.2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพื่อศูนย์ปฏบัิตกิารและการวจิัยโรงเรียนในท้องถิ่นสู่ระดับสากล 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มหาวิทยาลัยมกีารวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มีการจัดทำแผนการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต และเสนอสภา

มหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 2 มหาวทิยาลัยมกีารดำเนนิการตามแผนการจัดต้ังท่ีกำหนดได้ไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 50 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 3 มหาวทิยาลัยมกีารดำเนนิการตามแผนการจัดต้ังท่ีกำหนดได้ไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 4 มหาวทิยาลัยมกีารดำเนนิการตามแผนการจัดต้ังท่ีกำหนดได้ครบถ้วน รอ้ยละ 100 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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ระดับท่ี 5 มีโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมคีวามรู้และเป็นพลเมืองแห่งอนาคต และมีนักเรียนเข้าศกึษาเป็นไปตามแบบท่ี

กำหนดและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 

 โครงการที่ 3.8.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

  ตัวชี้วัดที่ 3.8.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการดำเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ระดับ 2 มกีารดำเนนิกิจกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมตามแผน 

ระดับ 3 มกีารสรุปรายงานผลการดำเนนิการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย เพื่อพจิารณาและรายงานต่อ คณะกรรมการโครงการโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

ระดับ 4 มกีารประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศเกี่ยวกับการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ระดับ 5 มกีารเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 

 

 โครงการที่ 3.8.2 โครงการตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10  

 ตัวชี้วัดที่ 3.8.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนนิงานตามพระราโชบายรัชกาลท่ี 10 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการดำเนนิงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10 

ระดับ 2 มกีารดำเนนิกิจกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมตามแผน 

ระดับ 3 มกีารสรุปรายงานผลการดำเนนิการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

ระดับ 4 มกีารประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศเกี่ยวกับการตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10  

ระดับ 5 มกีารเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวทิยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 โครงการที่ 4.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1. ร้อยละความหนาแน่นการใชท่ี้ดนิรักษาพื้นท่ีสเีขียวของพื้นท่ีท้ังหมด 

 เกณฑ์การประเมินผล 

จำนวนพื้นท่ีสเีขียว 
X 100 

จำนวนพื้นท่ีท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

  

 โครงการที่ 4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการสัญจร 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสัญจร   

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มกีารวางแผนผังระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลัย  

ระดับท่ี 2 มีการสร้างทางสัญจรทางเดินเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นท่ีจัดสรร 

ระดับท่ี 3 มีการสร้างทางสญัจรทางเดินและจักรยานไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของพืน้ท่ีจัดสรร 

ระดับท่ี 4 มกีารสร้างและพัฒนาระบบถนนและท่ีจอดรถยนต์  

ระดับท่ี 5 มีการจัดระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 โครงการที่ 4.1.3 โครงการสาธารณูปโภค 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   

 เกณฑ์การประเมิน  

  ระดับท่ี 1 มกีารวางแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของมหาวทิยาลัย 

  ระดับท่ี 2 มีการดำเนนิการตามแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50  

  ระดับท่ี 3 มีการดำเนนิการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

  ระดับท่ี 4 มกีารรายงานผลการดำเนนิงานและการวเิคราะห์ความคุ้มค่ากับคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 
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  ระดับท่ี 5 มีการทบทวนและปรับปรุงการดำเนนิงานตามแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.3.2. ร้อยละของการลดลงของการใชพ้ลังงาน/ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย 

 เกณฑ์การประเมนิผล 

ค่าใชจ้่ายดา้นพลังงานไฟฟา้ของปัจจุบัน - ค่าใชจ้่ายดา้นพลังงานไฟฟา้ของปีก่อน 
X 100 

ค่าใชจ้่านดา้นพลังงานไฟฟา้ของปีปัจจุบัน 

  

 โครงการ 4.1.4 โครงการพัฒนาควบคุมอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.4.1  ร้อยละการเพิ่มขึ้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 

 เกณฑ์การประเมิน 

ขนาดของพื้นท่ีอาคารหรือสิ่งกอ่สร้างใหม่หรือปรับปรุง  
X 100 

พื้นท่ีของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างท้ังหมด 

  

 โครงการที่ 4.1.5  โครงการพัฒนาการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.5.1  ระดับความสำเร็จของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ   

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มกีารวางแผนผังสิ่งปลูกสร้างการดำเนนิงานการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิ   

ระดับท่ี 2 มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างแผนผงัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของการจัดสรรพื้นท่ีตามผัง 

ระดับท่ี 3 มีการใชส้ิ่งปลูกสร้างและพื้นท่ีกิจกรรมในการดำเนนิงานและกิจกรรมของมหาวทิยาลัยอย่างคุ้มค่า 

ระดับท่ี 4 การใช้ส่ิงปลูกสร้างและพื้นท่ีกิจกรรมในการดำเนนิงานและกิจกรรมของมหาวทิยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 5 มหาวิทยาลัยมรีายไดจ้ากการใชพ้ื้นท่ีและสิ่งก่อสร้างภายในมหาวทิยาลัย 
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 โครงการที่ 4.2.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยลัยดิจิทัล (Digital Infrastructure) 

 ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1  ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มแีผนการดำเนนิงานปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure 

ระดับท่ี 2 มีการดำเนนิงานตามแผนที่กำหนดไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80ของแผนท่ีกำหนด 

ระดับท่ี 3 มกีารพัฒนาแพลตฟอร์มดจิิทัล (Digital Platform) ท่ีจะช่วยสนับสนุน 

ระดับท่ี 4 มกีารใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data เพื่อพัฒนาในเชงิพาณิชย ์

ระดับท่ี 5 มีการทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนนิงานตามแผนการดำเนินงาน 

 

 โครงการที่ 4.3.1  โครงการจัดตั้งกองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 

 ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1  ระดับความสำเร็จของการจัดตัง้กองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มกีารวเิคราะห์ความพร้อม วางแผน แต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือจัดตัง้กองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย

และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 2 มกีารจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

ระดับท่ี 3 มกีารดำเนนิการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเร่ิมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 50 

ระดับท่ี 4 มกีารดำเนนิการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเร่ิมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 80  

ระดับท่ี 5 มกีารจัดสรรเงินทุนเพื่อร่วมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ราย 

 

 โครงการที่ 4.4.3  โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.4.3.1  ระดับความสำเร็จของดัชนอีงค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจว่าการบริหารองค์ความรู้มีความสำคัญต่อการทำงานแต่ยังไม่มกีารรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นระบบ 
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ระดับท่ี 2 เร่ิมมกีารรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ท่ีสามารถนำไปปรับใชไ้ด้ในหน่วยงานย่อย 

ระดับท่ี 3 มเีครื่องมือและกระบวนการบริหารองค์ความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นส่วนหน่ึงของการทำงาน 

ระดับท่ี 4 มกีารรวบรวม แลกเปลี่ยน แลกประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทุกกระบวนการทำงาน และสามารถวัดผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับท่ี 5 มกีารนำความรู้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

 โครงการที่ 4.4.4  โครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดต้ังพืน้ท่ีนวัตกรรม 

 ตัวชี้วัดที ่4.4.4.1  ร้อยละของโครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินสำเร็จตามแผนการจัดต้ังพืน้ท่ีนวัตกรรม  

 เกณฑ์การประเมินผล 

จำนวนโครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินสำเร็จ 
X 100 

จำนวนโครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมกีารดำเนนิสำเร็จตามแผนการจัดตัง้พื้นท่ีนวัตกรรม 

  

 โครงการที่ 4.5.1  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 4.5.1.1  ระดับความสำเร็จของการดำเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มแีผนการดำเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 

ระดับท่ี 2 การดำเนนิงานตามแผนท่ีกำหนดไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของแผนท่ีกำหนด 

ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินตามแผนการดำเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ระดับท่ี 4 รายงานผลการดำเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตกิารดำเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และมีการเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 
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 โครงการที ่4.5.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย  

 ตัวชี้วัดที่ 4.5.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามแผน 

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 
X 100 

จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท้ังหมด ท่ีไดรั้บการพัฒนาหรอืแกไ้ขตามแผนท่ีกำหนด 

 

 

 

โครงการที่ 4.5.3 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน  

ตัวชี้วัดที่ 4.5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีกำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจรงิ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทัง้หมดตามแผนท่ีกำหนด 

 

 โครงการที่ 4.5.4 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ตัวชี้วัดที่ 4.5.4.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณด้านการจัดประชุมท่ีเบิกจ่ายจรงิ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนการจัดประชุมท่ีกำหนด 

 

 โครงการที่ 4.6.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellence University) 

 ตัวชี้วัดที่ 4.6.1.1  ระดับความสำเร็จของการพัฒนามหาวทิยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellence University) 



แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565-2569  II 76 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มแีผนการดำเนนิงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ 

ระดับท่ี 2 การดำเนนิงานตามแผนท่ีกำหนดไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนท่ีกำหนด 

ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดและจัดทำแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 4 รายงานผลการดำเนนิงานตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD และมีการเผยแพร่แนวปฏบัิติท่ีเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 

 โครงการที่ 4.7.1  โครงการมหาวทิยาลัยแห่งความสุข 

 ตัวชี้วัดที่ 4.7.1.1  ระดับความสำเร็จการดำเนนิงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มกีารประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร 

ระดับท่ี 2 มีการนำผลจากการวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร มาเป็นขอ้มูลในการกำหนดแผนงาน/ โครงการ 

ระดับท่ี 3 สื่อสารแผนงาน/ โครงการ การสร้างองคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) ใหทุ้กหน่วยงานดำเนนิการตามแผน 

ระดับท่ี 4 มกีารตดิตามความคบืหนา้การดำเนนิการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความก้าวหนา้การดำเนนิการ 

ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนการดำเนนิงานมหาวิทยาลัยแห่งความสขุ และมีการเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 

  

 โครงการที่ 4.7.2  โครงการพัฒนาคุณวุฒอิาจารย์ท่ีสูงขึ้น 

 ตัวชี้วัดที่ 4.7.2.1  ระดับความสำเร็จของอาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอก 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มแีผนการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ให้มคีณุวุฒปิริญญาเอกและมกีารทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีการดำเนนิงานตามแผนที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนที่กำหนด 

ระดับท่ี 3 มีจำนวนอาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอกเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 

ระดับท่ี 4 มจีำนวนอาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอกเกินกว่าท่ีกำหนดตามแผนร้อยละ 10  

ระดับท่ี 5 มีจำนวนอาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอกเกินกว่าท่ีกำหนดตามแผนร้อยละ 20 
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 โครงการที่ 4.7.3  โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 ตัวชีว้ัดที่ 4.7.3.1  ระดับความสำเร็จอาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มแีผนการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีการดำเนนิงานตามแผนที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนที่กำหนด 

ระดับท่ี 3 มีจำนวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 

ระดับท่ี 4 มจีำนวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นเกินกว่าท่ีกำหนดตามแผนร้อยละ 10  

ระดับท่ี 5 มีจำนวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นเกินกว่าท่ีกำหนดตามแผนร้อยละ 20 

  

 โครงการที่ 4.7.4  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมอือาชพี 

 ตัวชี้วัดที่ 4.7.4.1  ระดับความสำเร็จของอาจารย์และบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแบบมอือาชพี 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มแีผนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชพีและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีการดำเนนิงานตามแผนที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนที่กำหนด 

ระดับท่ี 3 รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชพีให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 4 มนีวัตกรรม หรือผลงานเชงิประจักษ์ท่ีเกิดจากการพฒันา 

ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัตกิารพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชพีและมกีารเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 

 

 โครงการที่ 4.7.5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความเป็นมอือาชพี 

 ตัวชี้วัดที่ 4.7.5.1  ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ท่ีได้รับรางวัลเชดิชูเกียรตหิรือได้รับรางวัลด้านการจัดการเรียนรู้และการฝึกหัดครู 

 เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนอาจารย์ครุศาสตร์ท่ีได้รับรางวัลเชดิชูเกียรตหิรือได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ นานาชาต ิด้านการจัดการ   
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เรียนรู้และการฝึกหัดครู X 100 

จำนวนอาจารย์ครุศาสตร์ท้ังหมด 

  

 โครงการที่ 4.7.6 โครงการบริหารงานบุคคล  

ตัวชี้วัดที่ 4.7.6.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคล 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณด้านบุคลากรท่ีเบิกจ่ายจรงิ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทัง้หมดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคลท่ีกำหนด 

 โครงการที่ 4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด 

ตัวชี้วัดที่ 4.8.1.1 ระดับความสำเร็จการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มแีผนการการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดและมกีารทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีการดำเนนิงานตามแผนที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนที่กำหนด 

ระดับท่ี 3 มีการติดตามความคบืหนา้การดำเนนิการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความก้าวหนา้การดำเนนิการ 

ระดับท่ี 4รายงานผลการดำเนนิงานตามการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดใหก้บัคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา  

ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนการดำเนนิงานปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดและมีการเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 

  

 โครงการที่ 4.9.1 โครงการจัดหารายได้จากสินทรัพย์ 

ตัวชี้วัดที่ 4.9.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มกีารจัดทำแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  

ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
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ระดับ 4 มกีารประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนนิการตามแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

  

 โครงการที่ 4.10.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต  

ตัวชี้วัดที่ 4.10.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีกำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจรงิของโรงเรียนสาธิต 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทัง้หมดตามแผนท่ีกำหนด 

 


