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บทท่ี 1 

ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี 

1. ปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 1.1 กำรอุดมศึกษำกำรศึกษำ ภำยใต้กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
  ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในประเทศ
ไทยโดยเฉพำะพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดง) อยู่ในควำม
เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะวิกฤตด้ำนกำรสำธำรณสุข เห็นได้จำกจ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่และผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำใน
โรงพยำบำลที่มีจ ำนวนมำก และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงรุนแรงต่อเนื่อง หำกไม่เร่งด ำเนินกำรจัดกำรอำจมี
ผลกระทบต่อระบบบริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข อำทิ บุคลกำรทำงกำรแพทย์ เตียงผู้ป่วย เครื่องช่วยหำยใจและ
อุปกรณ์กำรแพทย์ที่รองรับผู้ป่วยอำกำรหนักหรือผู้ป่วยภำวะฉุกเฉินที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ประกอบกับพบกำรระบำด
เกิดข้ึนอันเป็นผลจำกกำรตรวจคัดกรองเชิงรุกเพ่ือค้นหำและสกัดกั้นกำรระบำดแบบกลุ่มก้อน (Cluster) ท ำให้พบ
กลุ่มผู้ติดเชื้อกระจำยอยู่โดยรอบพ้ืนที่ไม่ว่ำจะเป็นที่พักแรงงำนก่อสร้ำง สถำนประกอบกำร โรงงำน ตลำดและ
แหล่งชุมชน อีกทั้งพบกลุ่มผู้ติดเชื้อในสถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนและในบ้ำนพักคนชรำที่เป็นกลุ่มเสียง นอกจำกนี้ 
จำกกำรตรวจคัดกรองเชิงรุกพบกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กลำยพันธุ์ชนิดสำยพันธุ์เบตำ
ที่ท ำให้ผู้ป่วยมีอำกำรรุนแรงและมีควำมเสี่ยงต่อชีวิตในอัตรำสูงในพ้ืนที่สี่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศ ส่งผล
ให้กำรศึกษำได้รับผลกระทบ ตั้งแต่กำรเปิด – ปิดภำคกำรศึกษำ โดยแต่ละสถำนศึกษำปรับกำรเรียนกำรสอนจำก
รูปแบบปกติ เป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนกลไกต่ำง ๆ ตลอดจนปัญหำทำงเศรษฐกิจที่ตำมมำที่ท ำให้นักศึกษำหลำย
คนต้องออกจำกมหำวิทยำลัย ท ำให้ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำเพ่ิมมำกข้ึน 
  กำรเรียนรู้ที่ลดลง ผลเสียต่ออนำคตของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ผลกระทบจำก COVID-19 
ท ำให้ห้องเรียนส่วนใหญ่ต้องถูกปิด แม้จะเปลี่ยนมำจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ แต่ก็ยังมีควำมกังวลถึง
ประสิทธิภำพ ท ำให้เด็กมีปัญหำทั้งกำรเรียนที่ต้องหยุดชะงัก ไปจนถึงควำมไม่พร้อมของผู้ปกครอง กำรขำดแคลำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ต กำรใช้เวลำหน้ำจอมำกเกินไป ขำดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน สุดท้ำยท ำให้
เกิดควำมเครียดทั้งเด็กและครู ทั้งนี้ กำรที่นักศึกษำมีกำรเรียนรู้ที่ลดลง (Learning Loss) ในสถำนกำรณ์ COVID-
19 ช่วงที่ต้องอยู่ที่พักอำศัย หรือขำดกำรทบทวนบทเรียนเป็นเวลำนำน ควำมรู้ก็อำจจะหำยไป นอกจำกควำมรู้ที่
หำยไปแล้วยังส่งผลต่อพ้ืนฐำนควำมรู้ในด้ำนส ำคัญ ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนของกำรพัฒนำทุนมนุษย์ในสังคม หลำย
ประเทศก็พยำยำมแก้ปัญหำ โดยกำรเพ่ิมอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ิมอินเตอร์เน็ต จัดฝึกอบรมอำจำรย์ให้รับมือกับกำร
เรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ 
  กำรศึกษำไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน ผนึกก ำลังท้องถิ่นแก้ปัญหำกำรศึกษำตำมบริบทพ้ืนที่ มีข้อดี
ในช่วงที่ผ่ำนมำคือกำรท ำให้เกิดนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนทำงไกลเป็นจ ำนวนมำก หลำยอย่ำงจะเห็นได้ว่ำมีกำร
ด ำเนินกำรไปในทิศทำงที่ดี หรือมีอำจำรย์ที่สำมำรถท ำได้พร้อมคิดค้นวิธีกำรที่ดี ๆ หลำยอย่ำง ท ำให้ทรำบได้ว่ำ
กำรศึกษำไม่ใช่เกิดขึ้นได้แค่ในห้องเรียนเท่ำนั้น เมื่อเกิดสถำนกำรณ์จ ำเป็นก็สำมำรถเกิดได้ทุกเมื่อ ทั้งรูปแบบ
ออนไลน์ หรือทำงออฟไลน์ เช่น กำรส่งหนังสือ อุปกรณ์กำรเรียน พร้อมค ำแนะน ำไปให้เด็นในพื้นที่ อย่ำงอำจำรย์
ในพ้ืนที่ห่ำงไกลในอดีตต้องขี่ม้ำไปสอน ปัจจุบันอำจจะใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ หรืออำจำรย์ในเมืองก็มีกำรใช้รถ
พุ่มพวงกำรศึกษำท่ีมีหนังสืออุปกรณ์ออกไปสอนนักศึกษำ 
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  ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจแนวโน้มเพ่ิมควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำยิ่งนักศึกษำยำกจนย่อมได้รับ
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำก ทั้งครอบครัวที่ผู้ปกครองตกงำน ผู้ที่มีรำยได้ลดน้อยลง หรือมีภำระพ่ึงพิงมำก
ขั้น ล้วนกระทบต่อกำรศึกษำของบุตร และท ำให้แนวโน้มของควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงคนจนกับคนรวยเพ่ิมมำกข้ึน 
เพรำะอำจจะท ำให้เด็กต้องขำดเรียนมำกขึ้น หรือครอบครัวมีรำยจ่ำยเพื่ออุหนุนกำรศึกษำน้อยลง 
  ผลักดันแนวคิดใหม่กำรศึกษำหลัง COVID-19 ส่วนปัญหำที่เด็กต้องสูญเสียกำรเรียนไปนั้นหลำย
ประเทศมีแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่แตกต่ำงกัน บำงประเทศมีองค์กร NGO ที่จัดติวเตอร์อำสำสมัครไปสอนหนังสือ
ให้กับเด็กในพ้ืนที่ เพ่ือให้เรียนได้ทันในช่วงที่ต้องหยุดเรียน หรือมีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้ง
ภำครัฐ เอกชน ประชำขน เพ่ือเติมเต็มช่องว่ำงของทรัพยำกรรวมไปถึงกำรปรับรูปแบบกำรศึกษำออกนอกกรอบ 
เช่น กำรยกเลิกกำรสอบไล่ปลำยปี กำรยกเลิกระบบกำรสอบเข้ำ ระบบกำรให้เกรด แบบชั่วครำว ในช่วง
สถำนกำรณ์ COVID-19 หลำยประเทศเริ่มมีกำรผลักดันเชิงนโยบำยในหลำย ๆ เรื่อง เช่น กำรยกเลิกกำรสอบแบบ 
มำตรฐำน (Standardized Test) ต่ำง ๆ ยกเลิกกำรน ำเอำกำรสอบเหล่ำนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรสมัครเข้ำ
มหำวิทยำลัยหรือแม้แต่ประเทศไทยก็มีกำรถือโอกำสยกเลิกกำรสอบ O-NET โดยฝ่ำยที่ต่อต้ำนกำรสอบมำตรฐำน
ก็จะถือโอกำสออกมำเคลื่อนไหวสนับสนุนว่ำไม่จ ำเป็นต้องมีกำรสอบประจ ำปีเช่นนี้ โดยจะเห็นได้จำกกำรยกเลิก
ชั่วครำวก็ท ำได้ ในสหรัฐอเมริกำมีกำรพูดถึงควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงเศรษฐฐำนะหรือผิวสี ซึ่งสะท้อนออกมำกจำก
กำรสอบมำตรฐำน เช่น SAT ACT ซึ่งคนจนจะท ำคะแนนได้ไม่ดีเพรำะไม่มีโอกำสไปเรียนพิเศษ ในช่วงสถำนกำรณ์
นี้ท ำให้หลำยมหำวิทยำลัยยกเลิก กำรน ำผลสอบไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำและอำจจะพิจำรณำยกเลิกแบบ
ถำวร หรือนโยบำยในเรื่องกำรประเมินผลมหำวิทยำลัย กำรประเมินผลอำจำรย์ ภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีไมสำมำรถใช้
วิธีกำรในแบบเดิม ๆ ได้ ท ำให้หลำยประเทศต้องพยำยำมคิดหำแนวทำงเชิงนโยบำยแบบใหม่ ๆ เข้ำมำ ซึ่งจริง ๆ 
แล้วอำจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่ำในอดีตก็ได้ ภำยใต้สถำนกำรณ์ของ COVID-19 ท ำให้เห็นโมเดลใหม่ ๆ ทำงกำรศึกษำ
เกิดข้ึนเยอะ ส ำหรับประเทศไทยในช่วงระยะแรกถือว่ำโชคดี เนื่องจำก COVID-19 ระบำดในช่วงปิดภำคกำรศึกษำ 
ซึ่งต่อมำมีกำรเลื่อนเปิดภำคกำรศึกษำออกไปอีก ช่วงนั้นนอกจำกเรื่องทำงกำรเรียนรู้แล้วเรำก็ได้พบว่ำเด็กในพ้ืนที่
ชนบท เด็กยำกจน มีปัญหำเรื่องกำรเข้ำถึงอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร แต่ในกำรระบำดรอบนี้ได้มีกำรปิด
มหำวิทยำลัยอีกครั้ง ทำงมหำวิทยำลัยก็น่ำจะปรับตัวได้ง่ำยกว่ำครั้งก่อน ๆ เพรำะมีต้นทุนเดิมท่ีท ำไว้แล้วบ้ำง หรือ
ระบบบทเรียนรูปแบบออนไลน์ต่ำง ๆ แต่สิ่งที่ยังน่ำห่วงคือนักศึกษำที่ไม่มีควำมพร้อมในกำรเรียนในลักษณะ
รูปแบบออนไลน์ที่จะท ำให้เขำต้องขำดหำยทำงวิชำกำรไป และผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่จะท ำให้มีนักศึกษำหลุด
นอกระบบกำรศึกษำมำกข้ึน ซึ่งต้องมีแนวทำงระหว่ำงมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ให้กำรช่วยเหลือนักศึกษำ
กลุ่มนี้ ที่ผ่ำนมีภำพรวมกำรเปลี่ยนแปลงของกำรศึกษำจำกรูปแบบ Conventional Education System ไปสู่
ทำงเลือกและกำรปรับตัวใหม่ ๆ ท ำให้ได้เห็นว่ำจริง ๆ แล้วกำรศึกษำสำมำรถปรับตัวพลิกแพลงได้ในกำรเดินทำง
ไปสู่เป้ำหมำย แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนมำกคือนักศึกษำยำกจน ด้อยโอกำส ทั้งจำกปัญหำทำงกำร
เข้ำถึง ปัญหำทำงเศรษฐกิจ อีกทั้งสถำนกำรณ์วิกฤตด้ำนควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ปัญหำกำรเรียนรู้ในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่เกิดกับประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ มีเทคโนโลยีสูง 
หำกแต่ขำดนโยบำยกำรสนับสนุนทำงสังคม (Social Safety Net) ที่ดีพอ เป็นบทเรียนว่ำระบบของกำรสนับสนุน
ทำงสังคมด้ำนกำรศึกษำ และควำมมุ่งมั่นของภำครัฐและควำมร่วมมือจำกภำคประชำสังคมต่ำง ๆ เป็นสิ่งที่ควร
คำดหวังที่จะไปให้ถึงถ้ำหำกสังคมต้องกำรไปให้ถึงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง 
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1.2 กำรพลิกโฉมสถำบันอุดมศึกษำ (Reinventing University) 
  กำ รพลิ ก โ ฉมสถำบั น อุ ดมศึ กษ ำ  ( Reinventing University)  มี วั ต ถุ ป ร ะส งค์ เ พ่ื อ ให้
สถำบันอุดมศึกษำปฏิรูประบบกำรบริหำร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกำรเรียนรู้กำรสอนให้ทันสมัย เสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม กำรผลิตก ำลังคนคุณภำพสูง โดยกำรส่งเสริม
สนับสนุนและจัดสรรงบประมำณให้สถำบันอุดมศึกษำมีควำมเป็นเลิศตำมจุดแข็งของสถำบันอุดมศึกษำที่
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ สร้ำงจุดต่ำงตำมควำมถนัด และมีควำมหลำกหลำยตำมพันธกิจและ
ตำมควำมเชี่ยวชำญ ผ่ำน 5 กลุ่มยุทธศำสตร์หลัก และผ่ำน 5 กิจรรมหลักของ Reinventing University System 
ได้แก่ 1) กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 2) กำรพัฒนำและแสวงหำบุคลำกรที่เน้นสมรรถนะ 3) ควำมเป็น
นำนำชำติ 4) กำรบริหำรงำนวิจัยและนวัตกรรม และ 5) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ นั้น ในกำรด ำเนินกำร
จัดท ำแผนพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำ แผนกำรผลิตก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำงตำมควำมต้องกำร
ของประเทศ หรือแผนพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำด้ำนอื่น สถำบันอุดมศึกษำควรจัดท ำแผนปฏิรูปใน 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 กำรปฏิรูประบบบริหำรในสถำบันอุดมศึกษำ 
    โ ดยสถำบัน อุดมศึ กษำ  จะต้ อง เสนอแนวทำงกำรปฏิ รู ประบบบริห ำ ร ใน
สถำบันอุดมศึกษำใน 4 ด้ำน อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
   1) ด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร โดยอธิบำยแผนหรือแนวทำงกำรปรับเปลี่ยนระบบกำร
บริหำรงำนบุคคลที่ เน้นสมรรถนะ จริยธรมและผลลัพธ์ (Performance, ethics & outcome-based) ให้
ควำมส ำคัญกับ Talent ทั้งคนไทยและผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ และกำรสลับกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอ่ืน 
(Mobility) มีระบบประเมินเพื่อให้ผลตอบแทนที่จูงใจ เน้นควำมแตกต่ำง ไม่เป็นแบบ One Size fits all เป็นต้น 
   2) ด้ำนแผน ระบบกำรเงินและงบประมำณ โดยอธิบำยถึงแผนหรือแนวทำงกำร
ปรับเปลี่ยนระบบด้ำนนโยบำยและแผน ระบบกำรเงินและงบประมำณที่มีจุดเน้น (Focused) และคล่องตัว 
โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ รวมถึงกำรสมทบกำรเงิน (Matching) เพ่ือพลิกโฉมสถำบันอุดมศึกษำ 
   3) ด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ โดยอธิบำยถึงแผนหรือแนวทำงกำร
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ภำยในต่ำง ๆ ของสถำบันอุดมศึกษำ ให้คล่องตัวและเอ้ือต่อกำร
ท ำงำนของบุคลำกรที่เน้นผลลัพธ์ ควำมส ำเร็จของงำน 
   4) ด้ำนระบบธรรมำภิบำล โดยอธิบำยถึงแผนหรือแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบ
ธรรมำภิบำลภำยในสถำบันอุดมศึกษำที่เน้นควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ภำรกิจ ควำมโปร่งใส ในทุกระดับตั้งแต่
ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ คณะ ส่วนงำน อำจำรย์และบุคลำกรสนับสนุน 
  ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำ กำรผลิตก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำง
ตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำด้ำนอื่น 
  โดยสถำบันอุดมศึกษำ จะต้องเสนอแนวทำงกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบัน กำรผลิต
ก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำงตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำด้ำนอ่ืนตำมกลุ่ม
ยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับศักยภำพและควำมเชี่ยวชำญของสถำบันอุดมศึกษำ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1) กลุ่มพัฒนำกำรวิจัยระดับแนวหน้ำของโลก มีพันธกิจหลักและยุทธศำสตร์ที่มุ่งสู่กำร
วิจัยที่มีคุณภำพระดับสำกลและสำมำรถแข่งขันในระดับนำนำชำติได้ 
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        1.1) เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและกำรผลิตนักวิจัย เป็นผู้น ำทำงควำมรู้ของประเทศใน
ระดับปริญญำเอกหรือหลังปริญญำที่มีวิทยำนิพนธ์ หรือผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติในหลำยกลุ่มสำขำวิชำ 
        1.2) มุ่งค้นคว้ำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่เพ่ือขยำย
พรมแดนของควำมรู้และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรท่ีลุ่มลึกในสำขำวิชำต่ำง ๆ  
        1.3) สร้ำงนวัตกรรมที่มีมูลค่ำสูงทำงเศรษฐกิจและสังคมจำกผลงำนวิจัยและ
องค์ควำมรู้ขั้นสูง 
   2) กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม มีพันธกิจหลักและยุทธศำสตร์
ที่มุ่งสู่กำรจัดกำรกำรศึกษำเพ่ือเน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรเสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ของ
ประเทศในกำรพัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และบริกำรโดยต้อง  
        2.1) สร้ำงและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยีให้สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์เพ่ือสร้ำงผลงำนและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
        2.2) สร้ำงนวัตกรรมเพ่ือน ำไปใช้ในเชิงพำณิชย์หรือสำธำรณประโยชน์ เพ่ือ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมตลอดห่วงโซ่มูลค่ำในภำคกำรผลิตและบริกำร 
        2.3) ส่ ง เสริมบทบำทควำมร่วมมือกับภำคเอกชนทั้ งในประเท ศและ
ต่ำงประเทศเพ่ือสนับสนุนและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
        2.4) เน้นกำรเรียนกำรสอนควบคู่กับกำรปฏิบัติกำรจริงเพ่ือพัฒนำสมรรถนะ
และทักษะในกำรท ำงำน 
   3) กลุ่มพัฒนำชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน มีพันธกิจหลักและยุทธศำสตร์ที่มุ่งสู่กำร
พัฒนำชุมชนท้องถิ่นและชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกัน กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ำยทอดควำมรู้และ
เทคโนโลยีเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และกำรให้ประชำชนมีโอกำสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน ำไปสู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืนโดยต้อง 
        3.1) เน้นกำรพัฒนำชุมนท้องถิ่นและกำรสร้ำงศักยภำพให้สถำนศึกษำ องค์กร
ในชุมชนและประชำชนมีควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำกำรศึกษำ เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
        3.2) ผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในพ้ืนที่ให้มีจิตส ำนึก
และควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือเป็นหลักในกำรขับเคลื่อน พัฒนำ และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นท่ี 
         3.3) ด ำเนินกำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรพัฒนำ
ชุมชน 
         3.4) สืบสำนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น ประยุกต์และ
พัฒนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำกับยุคสมัยเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและมูลค่ำ 
         3 .5 )  ส่ ง เสริมกำรสื บทอดและพัฒนำควำมรู้ จ ำกผู้ มีภู มิปัญญำด้ ำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของท้องถิ่น 
   4) กลุ่มพัฒนำปัญญำและคุณธรรมด้วยหลักศำสนำ มีพันธกิจหลักและยุทธศำสตร์ที่มุ่งสู่
กำรพัฒนำปัญญำด้วยหลักศำสนำผสำนกับหลักวิชำกำร  
        4.1) มุ่งพัฒนำบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติ ปัญญำ และคุณธรรม ด้วยกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ที่ผสำนหลักศำสนำกับหลักวิชำกำร 



 
 

5 
 

        4.2) ให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรมโดยยึดหลักศำสนำ 
ปรับใช้หลักศำสนำให้เหมำะกับสังคมที่เปลี่ยนไป และสร้ำงหลักวิชำกำรที่สอดคล้องกับหลักศำสนำเป็นทำงเลือกคู่
กับหลักวิชำกำรของประเทศตะวันตก 
        4.3) น ำหลักธรรมค ำสอนของศำสนำต่ำง ๆ มำชี้น ำสังคมโดยมั่งพัฒนำจิตใจ 
สติ ปัญญำและพฤติกรรมของประชำชนเพื่อให้เกิดสันติสุขและควำมสำมัคคีของคนในชำติ 
   5) กลุ่มผลิตและพัฒนำบุคลำกรวิชำชีพและสำขำจ ำเพำะ มีพันธกิจหลักและยุทธศำสตร์
ที่มุ่งสู่กำรผลิตและพัฒนำบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง มีควำมสำมำรถทำงวิชำชีพระดับสูงหรือบัณฑิต
สำขำจ ำเพำะตำมควำมต้องกำรของประเทศในแต่ละขณะ พัฒนำควำมรู้และนวัตกรรม รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้เชิง
ทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ โดยต้องเน้นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำประเทศ หรือจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรม มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะทำง
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   โดยแนวทำงหลักในกำรจัดท ำแผนพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกำ แผนกำรผลิต
ก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำงตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือแผนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำด้ำนอ่ืน 
ควรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ที่มีควำมแตกต่ำงของกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ ได้แก่  
  กิจกรรมที่ 1 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ เทคโนโลยีและระบบแวดล้อมส ำหรับ
กำรเพ่ิมคุณภำพกำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่และเน้นประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์โรคระบำดของ COVID-
19 กำรพัฒนำหลักสูตรตำมทิศทำงของกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ เช่น หลักสูตรที่ มีมำตรฐำนระดับนำนำชำติ 
หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรม หรือหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรในท้องถิ่น กำร Upskill/Reskill คนใน
วัยท ำงำน โดยเน้นควำมเข้มแข็งของสถำบันอุดมศึกษำเป็นตัวตั้งและเสริมด้วยกำรท ำงำนร่วมกับพันธมิตรที่
เกี่ยวข้อง กำรพัฒนำวิธีกำรเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษำ เช่น Active Learning และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  กิจกรมที่ 2 : กำรพัฒนำและแสวงหำบุคลำกร ได้แก่ กำรพัฒนำทักษะ (Upskill/Reskill) 
อำจำรย์ เพ่ือตอบสนองกำรเรียนในศตวรรษที่ 21 กำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญกำรวิจัยระดับโลก ทั้งแบบเต็มเวลำ (Full-
Time)  และไม่ เต็ม เวลำ (Adjunct & Visiting Scholar)  ทุนบัณฑิตศึกษำและนักวิจั ยหลั งปริญญำเอก 
(Postdoctoral Fellows) และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  กิจกรรมที่ 3 : ควำมเป็นนำนำชำติ ได้แก่ กำรสร้ำงเครือข่ำยกับสถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำระดับ
โลก ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่เป็นรูปธรรมในลักษณะ Strategic Partner มีรำยละเอียดควำมร่วมมือที่ชัดเจนโดย
สถำบันอุดมศึกษำควรระบุสถำบันอุดมศึกษำและกิจกรรมควำมร่วมมือที่สอดคล้องกับทิศทำงและจุดเน้นของ
สถำบันอุดมศึกษำและประเทศ เช่น กำรวิจัยร่วม กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร นักศึกษำ หลักสูตรร่วม เป็นต้น 
ทุนกำรศึกษำที่ให้ประเทศในกลุ่มที่ขำดแคลน เช่น ASEAN เป็นต้น เพ่ือดึงนิสิต นักศึกษำ ระดับมันสมองจำกทั่ว
โลกมำเรียน และศึกษำวิจัยในประเทศไทย กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับโลกที่สำมำรถดั่งนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับ
โลกให้เข้ำร่วมได้ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  กิจกรรมที่ 4 : กำรบริหำรงำนวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ระบบกำรบริหำรและจัดกำรทรัพย์สิน
ทำงปัญญำเพ่ือขับเคลื่อนกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ กำรผลักดันศูนย์วิจัยให้สู่ระดับโลก เช่น กำรดึงดูด
นักวิจัยชั้นน ำระดับโลก ระบบบริหำรกลุ่มวิจัยภำยในสถำบันอุดมศึกษำตำมกลุ่มยุทธศำสตร์และจุดเน้น
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สถำบันอุดมศึกษำ โดยสอดคล้องกับระบบทุนวิจัยงบประมำณแผ่นดินที่จัดสรรเป็น Block Grant  และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  กิจกรรมที่ 5 : กำรสร้ำงแพลทฟอร์มควำมร่วมมือ ได้แก่ กำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำน/
เอกชน/ชุมชน ตำมกลุ่มยุทธศำสตร์และจุดเน้นสถำบันอุดมศึกษำ ในลักษณะจตุรภำคี กำรรวมกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือขับเคลื่อนเป้ำหมำยหรือทิศทำงของประเทศท้ังกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศและก ำลังคนที่ร่วมกัน 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

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

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

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น มีเป้ำหมำย 4 ด้ำน ดังนี้ 

   ด้ำนที่ 1 ด้ำนเศรษฐกิจ 

   ด้ำนที่ 2 ด้ำนสังคม 

   ด้ำนที่ 3 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

   ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรศึกษำ 

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

   2 .  บู รณำกำ รคว ำมร่ ว มมื อ ใ น มห ำ วิ ท ย ำลั ย แล ะภ ำย นอก มหำวิ ท ย ำ ลั ย 
(ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม) ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

   3. บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของนักศึกษำ และอำจำรย์กับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู มีเป้ำหมำย 3 ข้อ ดังนี้ 

   2.1 บัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะ เป็นเลิศ เป็นที่ต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิต 

   2. 2  บัณฑิ ตครู ของมหำวิ ทยำลั ย ร ำชภั ฏสมบู รณ์ ด้ ว ยคุ ณลั กษณะ 4  และ 
ถ่ำยทอด/บ่มเพำะ ให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 
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   2.3 บัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่เข้ำสู่วิชำชีพได้รับกำรเสริมสมรรถนะ เพ่ือรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลง 

  กลยุทธ์ ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ดังนี้ 

   1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตร์ หลักสูตรศึกษำศำสตร์ และกระบวนกำรผลิตให้มี
สมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

   2. พัฒนำสมรรถนะครูของครูให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 

   3. บ่มเพำะนักศึกษำครุศำสตร์ นักศึกษำศึกษำศำสตร์ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
วิชำชีพพร้อมด้วยจิตวิญญำณควำมเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประกำร ดังนี้  

1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  
2) มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  
3) มีงำนท ำ มีอำชีพ 
4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย  

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

  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยดังนี้ 

   1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมเป็นเลิศในกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศด้วยกำร 
บูรณำกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรม เพ่ือกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ 

   2. ยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องกำรของผู้ ใช้บัณฑิต  ด้วยอัตลักษณ์ด้ำน
สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

   3. อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสำขำวิชำ เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 

  กลยุทธ์ ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย 6 ลักษณะ ดังนี้ 

   1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนำหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่
ตอบสนองกำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ 
   2. พัฒนำศักยภำพผู้สอนให้เป็นมืออำชีพ 
   3. พัฒนำห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต 
   4. ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำกำรกับกำรท ำงำนและเสริมสร้ำงทักษะและ
จิตส ำนึก ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   5. ผลิตบัณฑิตได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ (1) มีทัศนะคติที่ดีและถูกต้อง (2) มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่ นคง
เข้มแข็ง (3) มีอำชีพ มีงำนท ำ และ (4) มีควำมเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย  
   6. จัดท ำแผนพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในลักษณะกำร Re profile  
อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมถึงระยะเวลำและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
(Time Line) ในกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน  
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  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร มีเป้ำหมำยดังนี ้

   1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ได้รับกำรยอมรับระดับชำติ และนำนำชำติด้ำนกำรเป็น
สถำบันกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่นท่ีสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ 

   2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีระบบบริหำรที่มีประสิทธิภำพ และคล่องตัวมุ่งเน้นกำรสร้ำง
ธรรมำภิบำล ควำมพร้อมและควำมสำมำรถปรับตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกับสถำนะมหำวิทยำลัยใน
ก ำกับของรัฐ 

  กลยุทธ์ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ดังนี้ 

   1. ส่ ง เสริมบุคลำกรที่ เป็นคนดีและคนเก่งให้ พัฒนำและแสดงออกถึ งควำมรู้  
ควำมสำมำรถ และศักยภำพในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่ 

   2. เพ่ิมบทบำทกำรเป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรกำร
เรียนกำรสอนกับกำรพัฒนำท้องถิ่น และกำรสร้ำงผลประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ 

   3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพ่ือเสริมสร้ำง
ประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

   4. ปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยเฉพำะฐำนข้อมูลงบประมำณและ
บุคลำกรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพโปร่งใส และมีธรรมำภิบำล  

2. ปัจจัยภำยในที่มีผลกระทบต่อส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 2.1 นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธำนี 
พ.ศ. 2565 - 2569 
  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธำนี ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ และสำมำรถก้ำวข้ำมปัญหำ 
อุปสรรคอันเกิดจำกกระแสควำมเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบัน สภำมหำวิทยำลัยจึงก ำหนดนโยบำย ใน
กำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 
2569 ไว้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ ่น ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและพัฒนำบัณฑิต และด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  

  ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
  นโยบำยข้อที่ 1 สร้ำงควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมทั้งภำครัฐและสังคม เพื่อสร้ำงเมือง
และชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน  
  1.2 พัฒนำข้อเสนอแนะนโยบำยสำธำรณะโดยใช้ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อ
พัฒนำพ้ืนที่แบบบูรณำกำรตำมโมเดลกำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบ BCG Economy  
   B (Bio Economy) : เศรษฐกิจชีวภำพ 
   C (Circular Economy) : เศรษฐกิจหมุนเวียน 
   G (Green Economy) : เศรษฐกิจสีเขียว 
   กำรสร้ำงอัตลักษณ์เมือง/ชุมชน แห่งอนำคต (Creative City)  
  1.5 ร่วมท ำนุบ ำรุง สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
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  ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต 
  นโยบำยข้อที่ 3 พัฒนำกำรศึกษำใหม่เพื่อสร้ำงบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มีมำตรฐำนทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู ้ประกอบกำร วิศวกรสังคมเพื่อเป็นผู ้น ำกำรเปลี ่ยนแปลงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
  3.2 สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยทั ้งภำยในหรือภำยนอก ในกำรเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต 
(Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) กำรสร้ำงทักษะใหม่ (Reskill) และกำร
ยกระดับทักษะเดิม (Upskill) 
  3.4 พัฒนำเครือข่ำยพันธมิตร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน มหำวิทยำลัยในประเทศ 
และต่ำงประเทศ เพื่อร่วมจัดกำรศึกษำ จัดกำรศึกษำเฉพำะกลุ ่ม ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่
มำตรฐำน ระดับสำกล 
  3.6 พัฒนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้ทรงคุณวุฒิโดยกำร
ต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำสู่นักศึกษำ คณำจำรย์ และประชำชนในท้องถิ่น  

  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  นโยบำยข้อที่ 4 สร้ำงระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยที่เกื้อกูลกำรเรียนรู้วิจัย เสริม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนสร้ำงนวัตกรรมและคุณภำพชีวิตของชุมชนมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  4.1 พัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Green University) เพ่ือรับกำรจัดอันดับ ระดับสำกล 
  4.2 พัฒนำสถำนที่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่ดี มีฐำนข้อมูลระบบงำน
ที่เหมำะสมกับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำรเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
(Digital University)  
  4. 3 พ ัฒ น ำ ม ห ำ ว ิท ย ำ ล ัย ใ ห ้เ ป ็น ม ห ำ ว ิท ย ำ ล ัย แ ห ่ง ก ำ ร พ ัฒ น ำ ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร 
(Entrepreneurial University) โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรกับ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม ( Innovation Space) เพื่อกำรเรียนรู้นวัตกรรมของชุมชน 
จัดให้มีกองทุนเริ่มต้นกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) เพื่อร่วมทุนในผลงำนหรือนวัตกรรมของ
นักศึกษำที่มีโอกำสต่อยอดเชิงพำณิชย์ 
  4.4 พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม ( Innovative University) สร้ำงควำมพร้อมด้ำน
ระบบนิเวศเชิงนวัตกรรม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะ กำรบริหำรที่เน้นกำรใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ให้กับอำจำรย์ บุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance 
University) มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 4 ด้ำน 
   1. กำรบริหำรกำรศึกษำที่สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบำยและควำมต้องกำร
ของระบบกำรศึกษำไทย (Relevance)  
   2. กระบวนกำรบริหำรมีประสิทธภำพ (Efficiency) ได้ประสิทธิผล (Effectiveness) 
   3. มีกำรท ำงำนที่โปร่งใส (Transparency) และมีเหตุผล (Reasonableness) 
   4.  ม ีผู ้ร ับ ผ ิดชอบผลกำรบร ิห ำร  ( Accountability)  โ ดย ใช ้กล ไกลของสภำ
มหำวิทยำลัยในกำรเสริมพลังกำรบริหำรจัดกำร 
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  4.6 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) โดยน ำ
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : 
EdPEx) มำใช้เป็นแนวทำงที่จะบูรณำกำรในกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินกำรที่มุ่งผลลัพธ์และกำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำนที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศโดยสอดแทรกหลักกำรของกำรบริหำรจัดกำรที่อยู่บนระบบค่ำนิยมที่สร้ำงควำม
ยั่งยืนให้กับองค์กรและควำมสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
  4.7 พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข (Happy University) โดยเสริมสร้ำงบรรยำกำศ
ภำยในมหำวิทยำลัย ส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที ่ดี มีควำมรักควำมผูกพันต่ อองค์กร มีควำมสุข 
ท ำงำนอย่ำงมีคุณภำพ ส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำนของบุคลำกรและมหำวิทยำลัย  

2.2 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
  ระยะที่ 2 (ระหว่ำงปีที่ 6-10 พ.ศ. 2565 – 2569) พัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่องมุ่งสู่
กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงชำญฉลำด เปิดโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงไรขอบเขตเพ่ือกำรเป็น
มหำวิทยำลัยที่สำมำรถบริหำรตนเองได้ 
  ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนในระยะที่ 1 ประยุกต์พันธกิจของมหำวิทยำลัยสู่กำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในระยะที่ 2 โดยมุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรบริหำรตนเอง (Self-Organization) 
มีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเหมำะสมและมีวัฒนธรรมของกำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ เปิดโอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงไรขอบเขต โดยไม่จ ำกัดแหล่งควำมรู้ที่อยู่แค่เพียงภำยในมหำวิทยำลั ย เน้นควำม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท้องถิ่นและชุมชน กำรพัฒนำควำมเป็นเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง และท้ำยที่สุด
มหำวิทยำลัยจะมีกำรพัฒนำแนวทำงสู่กำรเป็นบริษัทที่มีรำยได้เพื่อกิจกำรทำงกำรศึกษำและกำรบริกำร
สำธำรณะ 
 เป้ำหมำย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในภำพรวมของแต่ละระยะ 

เป้าหมาย   
- กำรเป็นองค์กำรบริหำรตนเองของมหำวิทยำลัย 
- กำรเข้ำถึงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงไม่มีขอบเขต 
- ควำมร่วมมือที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท้องถิ่นและชุมชน 
- เครือข่ำยที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
- แนวทำงสู่กำรเป็นบริษัทที่มีรำยได้เพ่ือกิจกำรทำงกำรศึกษำและกำรบริกำรสำธำรณะ 
- กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงของอินโดจีน  

 กลยุทธ์ 
  ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนในระยะที่1 ประยุกต์พันธกิจของมหำวิทยำลัยสู่กำรขับเคลื่อน
ย ุทธศำสตร ์กำรพัมนำมหำว ิทยำล ัย ในระยะที ่ 2  โดยมุ ่งสู ่กำร เป ็นองค ์กำรบ ร ิหำรตนเอง  (Self - 
Organization) มีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเหมำะสมและมีวัฒนธรรมของกำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เปิด
โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงไร้ขอบเขต โดยไม่จ ำกัดแหล่งควำมรู้ที ่อยู่แค่เพียงภำยใน
มหำวิทยำลัยเน้นควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท้องถิ่นและชุมชน กำรพัฒนำควำมเป็นเครือข่ำยอย่ำง
ต่อเนื่อง พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงของอินโดจีน และ
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ท้ำยที่สุดมหำวิทยำลัยจะมีกำรพัฒนำแนวทำงสู่กำรเป็นบริษัทที่มีรำยได้เพื่อกิจกำรทำงกำรศึกษำและกำร
บริกำรสำธำรณะ 
  ตัวชี้วัด 
  1. ระดับประสิทธิผลของกำรเป็นองค์กรบริหำรตนเองของมหำวิทยำลัย ค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.50 
  2. ร้อยละของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถำนประกอบกำรหรือสถำนที่จริง
เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมดในมหำวิทยำลัย  
  3. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของนักศึกษำที่
สำมำรถเลือกศึกษำในแต่ละรำยวิชำในแต่ละหลักสูตรได้ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
(Shopping Study) เพ่ือให้เกิดทักษะที่หลำกหลำย (Multi-Skills) อย่ำงน้อยร้อยละ 5 
  4. ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำไปศึกษำยังมหำวิทยำลัยเครือข่ำย หรือเลือกรำยวิชำเรียนเอง
ได้อย่ำงเสรี เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
  5. จ ำนวนทีมงำนที่มีควำมหลำกหลำยของสำยอำชีพที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำม
ร่วมมืออย่ำงน้อยปีละ 5 ทีมงำน 
  6. ร้อยละของเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยที่เพ่ิมขึ้นทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ
อย่ำงน้อยร้อยละ 10 และ 5 ต่อไปตำมล ำดับ 
  7. ร้อยละของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยเพ่ิมขึ้น อย่ำงน้อยร้อยละ 10 ต่อปี  
  8. ร้อยละของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ควำมรู้ ที่เกิดจำกกำรงำนวิชำกำรที่รับใช้สังคม
เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ต่อไป 
  9. จ ำนวนเครือข่ำยจำกทุกภำคส่วนตอบรับที ่จะเข้ำร่วมสู ่กำรเป็นบริษัทที ่มีรำยได้เพื่อ
กิจกำรทำงกำรศึกษำและกำรบริกำรสำธำรณะอย่ำงน้อย 30 แห่งที่กระจำยอยู่ทุกภูมิภำคในประเทศ  
  10. มีแผนงำนทั้งในรูปของกำรเป็นหุ้นส่วนร่วมระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำ
สังคม (Public Private and Civil Society Partnership ) ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) และกิจกำร
เพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมทำงกำรศึกษำ และกำรบริกำรสำธำรณะของ
มหำวิทยำลัย 
  11. ได้รับกำรจัดอันดับไม่เกินอันดับที่ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับมหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ 
  12. วิทยำเขตที่จังหวัดสระแก้วได้รับกำรพัฒนำจนกลำยเป็นศูนย์กำรศึกษำที่มีศักยภำพใน
กำรรองรับนักศึกษำโดยมีนักศึกษำต่ำงชำติจำกประเทศในกลุ่มอินโดจีนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20  
 จำกกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้สรุปร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยแบ่งกำรด ำเนินงำนหรือช่วงระยะเวลำของแผนยุทธศำสตร์ออกเป็น 4 
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระหว่ำง พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มีจุดเน้นที่กำรเริ่มต้นของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยกำร
วำงและปรับโครงสร้ำงองค์กำรในทุกมิติ กำรสร้ำงควำมร่วมมือ และเริ่มต้นสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสมัยใหม่ที่
มุ ่ง เน้นกำรพัฒนำอย่ำงยั ่งยืน ระยะที ่ 2 ระหว่ำง พ.ศ. 2565 – 2569 มีหลักกำรตั ้งอยู ่บนกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งสู่กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงชำญฉลำดกำรเปิดโอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำอย่ำงไรขอบเขต เพื่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยที่สำมำรถบริหำรตนเองได้ ขณะที่ในระยะที่ 3 คือ พ.ศ. 
2570 – 2574 เป็นกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นบริษัทภิบำลเพื่อกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ผู้เรียน
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สำมำรถจะสร้ำงรำยได้ระหว่ำงกำรศึกษำ สร้ำงกำรเป็นหุ้นส่วนร่วมที่เข้มแข็งระหว่ำงมหำวิทยำลัยองค์กำร
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม และคงควำมเป็นมหำวิทยำลัยบริหำรตนเอง และสุดท้ำยของแผน
ยุทธศำสตร์นี้ หรือ ระยะที่ 4 คือ พ.ศ. 2575 – 2579 มีจุดเน้นคือกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของ
มหำวิทยำลัย ทั ้งนี ้ กำรด ำเนินกำรของแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี จะด ำเนินกำรอยู่ภำยใต้พันธกิจของกำรเป็นมหำวิทยำลัยต้นแบบแห่งกำรผลิตครู 
พัฒนำศักยภำพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 
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2.3 จ ำนวนนักศึกษำ 
  จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  

     หน่วย : คน (ข้อมูลจำก ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2564)  

 
 
 

 

 

 

คณะ 
ปริญญำตรี ประกำศนียบัตรบัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก 

รวมทั้งหมด 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

คณะครุศำสตร์ 1,971 0 0 449 0 71 0 35 2,526 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1,425 183 0 0 0 0 0 0 1,608 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 1,050 762 0 0 0 0 0 0 1,812 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 589 159 0 0 0 0 3 10 761 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 91 0 0 0 0 11 0 0 102 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 403 329 0 0 0 29 0 0 761 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 424 38 0 0 20 0 0 0 482 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 120 0 0 0 26 37 27 9 219 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 36 340 0 0 0 0 0 0 376 

รวม 6,109 1,811 0 449 46 148 30 54 
8,647 

รวมทั้งหมด 7,920 449 194 84 
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2.4 จ ำนวนนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี 
เปรียบเทียบจ ำนวนนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2560 – 2564 จ ำแนกตำมระดับคณะ/วิทยำลัย 

 หน่วย : คน (ข้อมูล จำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2564) 

คณะ/วิทยำลัย 
ปีกำรศึกษำ 

2560 เพ่ิม/ลด 2561 เพ่ิม/ลด 2562 เพ่ิม/ลด 2563 เพ่ิม/ลด 2564 เพ่ิม/ลด 
คณะครุศำสตร ์ 425 12.14 540 27.06 424 -21.48 387 -8.73 367 -5.17 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 609 19.41 413 -32.18 423 2.42 329 -22.22 330 0.30 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 769 23.49 527 -31.47 499 -5.31 225 -54.91 207 -8.00 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 330 -9.84 177 -46.36 210 18.64 151 -28.10 103 -31.79 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 253 33.86 209 -14.39 229 9.57 95 -58.52 85 -10.53 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 64 0 40 -37.50 19 -52.50 15 -21.05 26 73.33 
คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ 175 0 124 -29.14 118 -4.84 88 -25.42 115 30.68 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 36 71.43 21 -41.67 52 147.62 39 -25 9 -76.92 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 92 104.44 50 -45.65 56 12.00 9 -83.93 0 -100 

รวม 2,753 23.95 2,101 -23.58 2,030 -3.38 1,338 -34.09 1,301 -2.77 
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2.5 แผนรับนักศึกษำ 
เปรียบเทียบแผนรับจ ำนวนนักศึกษำใหม่ และผลกำรด ำเนินงำน ระดับปริญญำตรีภำคปกติ ปีกำรศึกษำ  2560 - 2564  จ ำแนกตำมคณะ และสำขำวิชำ 

หน่วย : คน (ข้อมูล จำกส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2564) 

คณะ 
ปีกำรศึกษำ 

2560 2561 2562 2563 2564 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

คณะครุศำสตร์ 
450 

425 
450 

359 
540 

424 
540 

391 
540 

367 
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 94.44 79.78 20.00 72.41 67.96 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

720 
559 

690 
383 

630 
377 

525 
333 

475 
330 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 77.64 55.51 -8.70 63.43 69.47 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

490 
308 

455 
156 

500 
178 

370 
151 

350 
103 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 62.86 34.29 9.89 40.81 29.43 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

330 
73 

190 
31 

130 
19 

70 
15 

50 
26 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 22.12 16.32 -31.58 21.43 52.00 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

215 
164 

240 
105 

275 
119 

235 
95 

205 
85 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 76.28 43.75 14.58 40.43 41.46 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

765 
584 

705 
316 

645 
304 

535 
228 

405 
207 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 76.34 44.82 -8.51 42.62 51.11 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 

90 
40 

90 
20 

190 
52 

160 
38 

90 
9 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 44.44 22.22 111.11 23.75 10.00 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

155 
153 

200 
117 

260 
104 

225 
88 

185 
115 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 98.71 58.5 30 39.11 62.15 
มรภ.ไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 

0 
0 

0 
0 

180 
27 

120 
17 

120 
0 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 0 0 15.00 14.17 0.00 
รวมมหำวิทยำลัย 

3,215 
2,306 

3,020 
1,487 

3,350 
1,604 

2660 
1339 

2420 
1242 

คิดเป็นร้อยละ (ของแผน) 71.73 49.24 10.93 50.34 51.32 
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2.6 จ ำนวนบุคลำกร 
จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีกำรศึกษำ 2564 มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งสิ้น 219 คน โดยจ ำแนกได้ตำมประเภทดังนี้ 

(ข้อมูลจำก งำนบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2564) 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร 0 0 2 0 2 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 84 11 0 101 
พนักงำนรำชกำร 0 15 1 0 16 
ลูกจ้ำงประจ ำ 4 6 1 0 11 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 1 6 0 0 7 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 81 1 0 0 82 
รวม 92 112 15 0 219 

จ ำนวนบุคลำกร กองกลำง ส ำนกังำนอธิกำรบดี มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งสิ้น 195 คน โดยจ ำแนกได้ตำมประเภทดังนี้ 
(ข้อมูลจำก งำนบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2564) 

 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร 0 0 1 0 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 70 8 0 84 
พนักงำนรำชกำร 0 12 1 0 13 
ลูกจ้ำงประจ ำ 4 6 1 0 11 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 1 4 0 0 5 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 80 1 0 0 81 

รวม 91 93 11 0 195 
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จ ำนวนบุคลำกร กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบด ีมีจ ำนวนบุคลำกรทั้งสิน้ 11 คน โดยจ ำแนกได้ตำมประเภทดังนี้ 
(ข้อมูลจำก งำนบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2564) 

 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร 0 0 1 0 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 0 6 0 0 6 
พนักงำนรำชกำร 0 2 0 0 2 
ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 0 0 0 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 0 2 0 0 2 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 0 0 0 0 0 

รวม 0 10 1 0 11 

จ ำนวนบุคลำกร กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนนบุคลำกรทั้งสิ้น 13 คน โดยจ ำแนกได้ตำมประเภทดังนี ้
(ข้อมูลจำก งำนบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2564) 

 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร 0 0 0 0 0 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 0 8 3 0 11 
พนักงำนรำชกำร 0 1 0 0 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 0 0 0 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 0 0 0 0 0 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 0 0 0 1 

รวม 1 9 3 0 13 
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จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมหน่วยงำนและคุณวุฒิ ปีกำรศึกษำ 2564 ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

(ข้อมูลจำก งำนบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2564) 

ล ำดับ หน่วยงำน 
คุณวุฒิ 

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

1 คณะครุศำสตร์ 1 4 1 5 0 3 0 0 14 
2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1 4 1 6 0 1 0 0 13 
3 คณะวิทยำกำรจัดกำร 4 5 4 6 0 0 0 0 19 
4 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 4 6 4 15 0 5 0 0 34 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 3 5 4 5 0 1 0 0 18 
6 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 2 1 6 0 1 0 0 12 
7 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 0 1 2 5 0 0 0 0 8 
8 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 0 0 1 4 0 0 0 0 5 
9 บัณฑิตวิทยำลัย 0 0 0 7 0 0 0 0 7 
10 ส ำนักงำนอธิกำรบดี          
11  - กองกลำง 69 22 31 62 4 7 0 0 195 
12 - กองพัฒนำนักศึกษำ 0 1 2 7 0 3 0 0 13 
13 - กองนโยบำยและแผน 0 0 2 4 0 1 0 0 7 
14 หน่วยตรวจสอบภำยใน 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
15 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 0 0 3 12 0 1 0 0 16 
16   - ศูนย์ภำษำ 0 0 1 4 0 0 0 0 5 
17   - งำนวิชำศึกษำท่ัวไป 0 0 0 3 0 1 0 0 4 
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ล ำดับ หน่วยงำน 
คุณวุฒิ 

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

18 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 1 1 1 3 1 2 0 0 9 
19 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 4 5 16 1 1 0 0  
20 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 0 0 2 2 0 1 0 0 5 
21 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 0 0 0 2 0 1 0 0 3 
22 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 3 18 1 11 0 0 0 0 33 
23 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแก้ว 3 4 3 1 0 1 0 0 12 

รวม 92 77 69 188 6 30 0 0 
462 

รวมทั้งหมด 169 257 36 0 
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จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมหน่วยงำน คุณวุฒิ และต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

   (ข้อมูลจำก งำนบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2564) 

ล ำดับ หน่วยงำน 
รวม

ทั้งหมด 

คุณวุฒิ 
รวม

ทั้งหมด 

ต ำแหน่ง 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ครู อ. ผศ. รศ. ศ. 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
1 คณะครุศำสตร์ 69 0 0 16 27 8 18 69 0 0 16 27 8 13 0 0 0 0 

2 
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

76 0 0 24 33 10 9 76 0 0 21 29 13 12 0 0 0 0 

3 
คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

94 0 0 18 40 8 28 93 0 0 15 40 10 24 1 1 0 0 

4 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 20 0 0 5 8 1 6 20 0 0 4 5 2 8 0 0 0 0 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 45 0 0 20 9 10 6 45 0 0 16 10 12 3 2 2 0 0 
6 คณะวิทยำกำรจัดกำร 39 0 0 10 23 3 3 47 0 0 3 24 9 10 1 1 0 0 
7 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 27 0 0 2 10 6 9 27 0 0 6 16 2 3 0 0 0 0 
8 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 27 0 0 5 15 5 2 27 0 0 9 15 1 1 0 0 0 0 
9 ศูนย์ภำษำ 10 0 0 2 5 1 2 10 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 
10 งำนวิชำศึกษำทั่วไป 22 0 0 8 6 3 5 22 0 0 10 8 1 3 0 0 0 0 
11 ศูนย์สระแก้ว 23 0 0 11 7 2 3 23 0 0 13 9 0 1 0 0 0 0 
12 โรงเรียนสำธิต 110 39 0 4 11 0 1 108 43 65 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 
562 

39 55 125 194 57 92 
567 

43 65 116 186 58 81 4 14 0 0 
รวมทั้งสิน 94 319 149 108 302 139 18 0 

 

  

file:///D:/Downloads/11_จำนวนบุคลากร-2562.xlsx%23RANGE!A1
file:///D:/Downloads/11_จำนวนบุคลากร-2562.xlsx%23RANGE!A1
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2.7 งบประมำณ 
งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565 จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ 

       หน่วย : บำท (ข้อมูล จำกกองนโยบำยและแผน ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2564) 

งบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2565 

จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด 
งบประมำณแผ่นดิน 531,436,600 2.43 460,124,400 -13.42 485,234,900 5.46 486,153,400 0.19 
งบประมำณรำยได ้ 182,507,400 -40.28 45,465,300 -75.09 91,471,700 101.19 92,037,400 0.62 

รวม 713,944,000 -13.40 505,589,7  00 -29.18 576,706,600 14.07 578,190,800 0.26 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2565

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้
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งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565 จ ำแนกตำมเงินรำยจ่ำย 
       หน่วย : บำท(ข้อมูลจำก กองกลำง ณ วันที่ 9 สิงหำคม 2564) 

 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2565 

จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด 
งบบุคลำกร 100,436,000 -12.69 85,439,400 -14.93 100,186,100 17.26 101,624,000 1.44 

งบด ำเนินงำน 185,756,500 37.59 45,910,850 -75.28 58,281,012 26.94 72,665,700 24.68 

งบลงทุน 132,511,000 -1.89 117,164,300 -11.58 141,021,288 20.36 157,368,200 11.59 

งบเงินอุดหนุน 249,105,800 0.71 248,405,900 -0.28 271,757,600 9.40 246,532,900 -9.28 

งบรำยจ่ำยอื่น 46,137,700 285.14 5,460,000 -88.16 5,460,600 0.00 - -100.00 

รวมท้ังสิ้น 713,944,000 13.40 505,589,700 -29.18 576,706,600 14.07 578,190,800 0.26 
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ปีงบประมำณ 2565 ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2562
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ควำมเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย กบัแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

1. ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 – 2569 
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

นโยบำยข้อที ่1 
สร้ำงควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมทั้งภำครัฐและ
สังคมเพ่ือสร้ำงเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที ่1 
กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ มีสมรรถนะเป็นผู้ประอบกำร วิศวกรสังคม 

 

กลยุทธ์ 
1.3. ยกระดับกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ (Productive Learning Philosophy)  
 
 
1.4 พัฒนำเครือข่ำยพันธมิตรร่วมจัดกำรศึกษำ เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับ
สำกล 
 
1.5 สร้ำงบัณฑิตสมรรถนะสูง บ่มเพำะควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร  จิตอำสำ และสร้ำงวิศวกรสังคม 
 
 
1.6. พัฒนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ควำมรู้
และสืบสำนภูมิปัญญำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพ่ือ
เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

กลยุทธ์ 
1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน เพ่ือยกระดับ
กำรเรียนรู้ตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning Philosophy  
 
1.2 พัฒนำเครือข่ำยพันธมิตรร่วมจัดกำรศึกษำ เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับ
สำกล 
 
1.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงบัณฑิตให้มีสมรรถนะขั้นสูง เพ่ือ
บ่มเพำะควำมเป็นผู้ประกอบกำร จิตอำสำ และสร้ำง
วิศวกรสังคม 
 
1.4 พัฒนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ควำมรู้
และสืบสำนภูมิปัญญำ 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
นโยบำยข้อที่ 3 
พัฒนำกำรศึกษำใหม่เพ่ือสร้ำงบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มี
มำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็น
ผู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำร พัฒนำชุ มชนท้ อ งถิ่ น  สื บส ำร โคร งกำร อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 
กลยุทธ์ 
3.5 ท ำนุบ ำรุง สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 
3.6 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นขั้ วควำมเจริญ
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Market place) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำร พัฒนำชุ มชนท้ อ งถิ่ น  สื บส ำร โคร งกำร อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 
กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรท ำนุบ ำรุง สืบสำน 
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 
2.2 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นขั้วควำมเจริญ
เศรษฐกิจเชิงพื้นที ่(University as a Market place) 
 

นโยบำยข้อที่ 4 
สร้ำงระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยที่เกื้อกูล
กำรเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำน สร้ำง
นวัตกรรมและคุณภำพชีวิตของชุมชนมหำวิทยำลัยและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Green University)  
 
 
 
 

4.2. พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
(Digital University)  
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  
บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์ 
3.1 สนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Green 
University) เพ่ือรองรับกำรเรียนรู้ส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
 
 
3.2 สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที ่ทันสมัย รองรับ
ก ำ ร ใ ห ้บ ร ิก ำ ร  ก ำ ร ส ่ง เ ส ร ิม ก ำ ร เ ร ีย น รู้ 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
 
 
 

4.4. พัฒนำมหำวิทยำลัย พ้ืนที่นวัตกรรม (Innovative 
University)  
 
 
 
4.5. พัฒนำมหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล (Good Governance University)  
 
 
 
 
 

4.6.พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย ที่เป็น
เลิศ (Excellence University) 
 
 
 

4.7. พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข (Happy 
University) 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
(Digital University) 
 
  3.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่
กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม ( Innovative 
University) ที่เกื้อกูลส ำหรับกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และ
เสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
 
  3.4 สนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิ
บำล (Good Governance University) เ พ่ือน ำไปสู่
กำรเป็นมหำวิทยำลัยต้นแบบควำมโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 
 
  3.5 สนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลั ยสู่ กำร เป็นมหำวิทยำลั ยที่ เป็น เลิ ศ 
(Excellence University)  
 
  3.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่
ก ำ ร เ ป็ น ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย แ ห่ ง ค ว ำ ม สุ ข  ( Happy 
University) 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4.8. ปรับภำพลักษณ์องค์กร (rebranding) 
 
 
 
 
4.9 บริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 
 

  3 .7  สนับสนุน อุปกรณ์ที่ ทันสมัย 
สถำนที่ และบุคลำกร เพ่ือส่งเสริมกำรปรับภำพลักษณ์
องค์กร (rebranding) สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
และกลุ่มลูกค้ำ 
 
  3.8 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
รำยได้จำกสินทรัพย์ เพ่ือพัฒนำธุรกิจและสร้ำงรำยได้
ให้กับมหำวิทยำลัย 
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยในเชิงบวกทั้งหมด (SOAR Analysis) 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 
 

 
 

S จุดแข็ง 
(STRENGTHS) 

1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ พร้อมก ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
2. มีกำรก ำหนดกฎระเบียบ ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน โดยยึดหลักคุณธรรม ควำมโปร่งใส และหลักธรรมำภิบำล 
3. ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมยัมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมประสทิธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
4. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะ ในกำรท ำงำนใหบ้รรลวุัตถุประสงค์ตำมที่ผู้บังคบับัญชำมอบหมำย โดยมีกระบวนกำรที่เนน้กำรท ำงำนเป็นทีม 
5. มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรและนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย เพ่ือน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำรงชีวิต 

O โอกำส 
(OPPORTUNITIES) 

1. พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ โดยกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำบูรณำกำรในกำรปฏิบัติงำน จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง        
ทีเ่กิดข้ึนเพ่ือน ำไปสู่กำรต่อยอดกำรสร้ำงรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัยได้ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของตนเอง โดยกำรให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอมบรม สัมมนำ ท ำให้มีโอกำสพฒันำตนเอง
ให้มีควำมรู้ใหม่ ๆ มำพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำร ภำครัฐ ภำคเอกชน เป็นจ ำนวนมำกทีเ่ข้ำมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี  
4. มีกระบวนกำรจัดกำรในกำรวำงแผนทบทวนกรอบอัตรำก ำลังระยะยำวและประจ ำปี เพ่ือให้มีอัตรำก ำลังที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำระงำน และ
พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
5. มีกำรน ำเกณฑ์กำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือให้
บุคลำกรมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
6. มีกำรจัดสรรสวัสดิกำรส ำหรับบุคลำกรที่หลำกหลำย เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  
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A แรงบันดำลใจ 
(ASPIRATIONS) 

1. ก ำหนดควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ พร้อมน ำหลักเกณฑ์กำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำที่เป็นธรรม ของบุคลำกรที่ชัดเจน และน ำมำใช้ประเมินได้
จริง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเอง เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ ในกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ระดับช ำนำญกำร 
ระดับเชี่ยวชำญ เป็นต้น 
3. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
บริกำรด้ำนต่ำงๆ 
4. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกลยุทธ์กำรบริกำรเพ่ือพิชิตใจลูกค้ำ โดยเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยตรงจุด ตรงประเด็น ชัดเจนและครอบคลุม และทันเวลำ 

R (ผลลัพธ์) 
(RESULTS) 

1. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนสำยงำนต่ำง ๆ เพ่ือกำรด ำเนินงำนในแต่ละด้ำนอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อมหำวิทยำลัยอยู่ในระดับสูง อัตรำพนักงำนลำออก ลดลง 
3. นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำประสบกำรณ์และน ำประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้ 
4. ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก ข้อมูลถูกต้องชัดเจน และเกิดควำมพึงพอใจ 
5. ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นองค์กรต้นแบบควำมโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
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วิสัยทัศน ์: เป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนด้ำนกำรบริกำรทรัพยำกรทำงบริหำร สนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำและ    
              บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

 

Strategy Map 

มิติประสิทธิผล 

มิติคุณภำพ 

มิติประสิทธิภำพ 

มิติพัฒนำองค์กร เพ่ิมสมรรถนะบุคลำกร 
ให้มีทักษะมำกขึ้น 

พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และระบบเครือข่ำย 

พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำร 

กระบวนกำรและระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำนลดลง 

ปรับปรุงข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสรำ้ง   
กำรบริหำรจัดกำร ให้เหมำะสม 

บุคลำกรมีทักษะและศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนในสำยงำนเพ่ิมข้ึน 

กำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักคุณธรรม 
ควำมโปร่งใส และหลักธรรมำภิบำล กระบวนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว น่ำเชื่อถือ 

ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก ถูกต้อง
ข้อมูลชัดเจน พึงพอใจ 

บุคลำกรสำมำรถถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ให้กับผู้อ่ืน 

องค์กรเป็นต้นแบบควำมโปร่งใส เป็นธรรม  
และตรวจสอบได้ 
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บทท่ี 2 แผนกลยุทธส์ ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
ปรัชญำ (Philosophy) 

“มุ่งม่ันให้บริการ พัฒนางานให้มีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ 
เพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน” 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
เป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนด้ำนกำรบริกำร ทรัพยำกรทำงบริหำร สนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำและ

บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 

พันธกิจ  (Mission) 
1. พัฒนำกระบวนกำรด ำเนินกำรโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย รองรับกำรให้บริกำร 
2. ส่งเสริมนักศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำในศตวรรษท่ี 21  
3. ส่งเสริมบุคลำกร ให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

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

รวมถึงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนำศักยภำพให้กับนักศึกษำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกองพัฒนำนักศึกษำ 
2. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  และกำรบริกำร

พ้ืนฐำนภำยในมหำวิทยำลัย 
3. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำสมรรถนะ

ของบุคลำกร 
4. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว กำรอนำมัย

สุขำภิบำลและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ 
5. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดหำรำยได้และเพ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัย 
6. เป็นหน่วยงำนที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก ในระดับ ดี 

 นโยบำย 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สร้ำงควำมเข้ำใจในด้ำนกำรประกันคุณภำพให้บุคลำกรทุกท่ำน โดยเร่งรัก
ให้มีกำรจัดกำรคุณภำพ ได้มีกำรวำงแผน น ำระบบประกันคุณภำพมำบริหำรจัดกำร ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน และตรงควำมต้องกำรของสังคม ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงประกำศนโยบำยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ ดังนี้ 
  1. สร้ำงเสริมควำมรู้และปลูกฝังให้นักศึกษำและบุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดี ทุกระดับ
ตระหนักถึงคุณภำพ 
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  2. ด ำเนินกำรให้ทุกหน่วยงำนมมีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ อย่ำงต่อเนื่อง
ภำยใต้กำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ 
  3. สนับสนุนให้บุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดีทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน 
  4. สนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและจัดกำรฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ให้เป็นระบบ
ที่ทันต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและสำมำรถตรวจสอบได้ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีน ำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่
ควำมเป็นเลิศ 

 ค่ำนิยม  
ประสานงาน ประสานคน เปี่ยมล้นจิตบริการ 
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โครงสร้างของส านักงานอธิการบด ี

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

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

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

- งำนบริหำรท่ัวไป 
- งำนกิจกำรนักศึกษำและศิษยเ์กำ่
สัมพันธ์ 
- งำนบริกำรและสวัสดิกำร
นักศึกษำ 
- งำนศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
  กลยุทธ์ 

  1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน เพ่ือยกระดับกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ (Productive Learning Philosophy)  

1.2 พัฒนำเครือข่ำยพันธมิตรร่วมจัดกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำน
ระดับสำกล 
  1.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงบัณฑิตให้มีสมรรถนะขั้นสูง เพ่ือบ่มเพำะควำมเป็นผู้ประกอบกำร จิตอำสำ 
และสร้ำงวิศวกรสังคม 

  1.4 พัฒนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

กลยุทธ์  
  2.1 สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรท ำนุบ ำรุง สืบสำน ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

2.2 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นขั้วควำมเจริญเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่  (University as a Market 
place) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ 
  3.1 สนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Green University) เพ่ือรองรับกำรเรียนรู้
ส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
  3.2 สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที ่ทันสมัย รองรับกำรให้บริกำร กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University) 
  3.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม ( Innovative 
University) ที่เก้ือกูลส ำหรับกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
  3.4 สนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance University) เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยต้นแบบควำมโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้
  3.5 สนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence 
University)  
  3.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข (Happy University) 
  3.7 สนับสนุนอุปกรณ์ที่ทันสมัย สถำนที่ และบุคลำกร เพ่ือส่งเสริมกำรปรับภำพลักษณ์องค์กร 
(rebranding) สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และกลุ่มลูกค้ำ 
  3.8 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ เพ่ือพัฒนำธุรกิจและสร้ำงรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัย
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บทท่ี 3 

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

 เป้ำประสงค์ และตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 

 ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม 
2565 2566 2567 2568 2569 

เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตเป็นผูร้อบรู ้มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้น ำกำรเปลีย่นแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
1.5 จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรคเ์ชิงประจักษ์ของ

นักศึกษำ 
ที่ได้รับรำงวัลหรือกำรเผยแพร่ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ 

120  
ผลงำน 

130 
ผลงำน 

140 
ผลงำน 

150 
ผลงำน 

160 
ผลงำน 

กองพัฒนำนักศึกษำ ผศ.ปิยะ  สงวนสิน 
รองอธิกำรบด ี

1.6 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำที่
ได้รับอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

30 
ผลงำน 

35 
ผลงำน 

40 
ผลงำน 

45 
ผลงำน 

50 
ผลงำน 

กองพัฒนำนักศึกษำ ผศ.ปิยะ  สงวนสิน 
รองอธิกำรบด ี

1.7 จ ำนวนผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร
ของนักศึกษำที่ได้รับกำรเผยแพร่
ระดับชำติ หรือนำนำชำติตำมเกณฑ์ 
กพอ. ก ำหนด  

250 
ผลงำน 

270 
ผลงำน 

290 
ผลงำน 

310 
ผลงำน 

330 
ผลงำน 

กองพัฒนำนักศึกษำ ผศ.ปิยะ  สงวนสิน 
รองอธิกำรบด ี

1.8 จ ำนวนกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
สู่สำกลภำยใต้ข้อตกลง (MOU) รว่มกับ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน มหำวิทยำลัยใน
ประเทศ หรือมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 

3 
เครือข่ำย 

3  
เครือข่ำย 

4  
เครือข่ำย 

4 
เครือข่ำย 

5 
เครือข่ำย 

งำนวิเทศสัมพันธ์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิกำรบด ี

1.9 จ ำนวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบกำรใหม่ฝึกหัด 
(Startup) ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของมหำวิทยำลัย  
     - วิศวกรสังคม 

195 
คน 

245 
คน 

295 
คน 

345 
คน 

395 
คน 

กองพัฒนำนักศึกษำ ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิกำรบด ี

     - ผู้ประกอบกำรฝึกหัด 5 รำย  5 รำย 5 รำย 5 รำย 5 รำย 
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 ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.14 ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนทักษะด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลัและทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ  
- ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 

90     งำนศูนย์คอมพิวเตอร ์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิกำรบด ี

เป้ำประสงค์ที่ 3 เกิดควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมในกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงพื้นที ่รวมทั้งสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
                     ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ประชำชนในพ้ืนท่ีมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
3.3 จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรบรหิำรจัดกำร

ศิลปวัฒนธรรมทีน่ ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

10 
ล้ำนบำท 

12 
ล้ำนบำท 

14 
ล้ำนบำท 

16 
ล้ำนบำท 

18 
ล้ำนบำท 

กองพัฒนำนักศึกษำ 
งำนบริหำรทรัพยส์ินและ

รำยได ้
(9,700,000 บำท) 

รศ.ดร.นฤมล ธนำนันต ์
รองอธิกำรบด ี

เป้ำประสงค์ที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยเกื้อกลูกำรเรียนรู้และกำรวิจยั มีประสิทธิภำพกำรท ำงำน  มีนวัตกรรมท ำให้ชุมชนมหำวิทยำลยัและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
                     มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
4.1 ผลกำรจัดระดับมหำวิทยำลัยสีเขียว  อันดับ 

350 
อนัดบั 
325 

อนัดบั 
300 

อนัดบั 
250 

อนัดบั 
200 

งำนอำคำรสถำนท่ี ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

4.2 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและระบบเครือข่ำย 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

งำนศูนย์คอมพิวเตอร ์ อ.ไชย มีหนองหว้ำ 
รองอธิกำรบด ี

4.3 ร้อยละของโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีนวัตกรรม
คณะ/วิทยำลยัที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเรจ็ตำม
แผนกำรจดัตั้งพื้นที่นวัตกรรม (Innovation 
Space )  

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

งำนอำคำรสถำนท่ี ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

4.5 จ ำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดำ้นกำรบริหำร
จัดกำรที่น ำมำใช้ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถให้กับ
อำจำรย์ บุคลำกรและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย  

5  
ช้ินงำน 

6  
ช้ินงำน 

7  
ช้ินงำน 

8  
ช้ินงำน 

9  
ช้ินงำน 

งำนพัฒนำอำจำรย ์ ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

4.6. ผลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  

90 
คะแนน 

91 
คะแนน 

92 
คะแนน 

93 
คะแนน 

94 
คะแนน 

งำนบริหำรงำนบุคคล ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

4.7. ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

270 
คะแนน 

290 
คะแนน 

310 
คะแนน 

330 
คะแนน 

350 
คะแนน 

งำนมำตรฐำนและจดักำร
คุณภำพ 

ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี
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 ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม 
2565 2566 2567 2568 2569 

4.8. ร้อยละของคณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรประเมิน
ต ำ ม เ ก ณ ฑ์ คุ ณ ภ ำ พก ำ ร ศึ ก ษ ำ เ พื่ อ ก ำ ร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ไม่ต่ ำกว่ำ 200 
คะแนน  

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

งำนมำตรฐำนและจดักำร
คุณภำพ 

ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

4.9. ค่ ำ เฉลี่ ยควำมผูกพันของบุคลำกรที่มี ต่ อ
มหำวิทยำลัย 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

งำนบริหำรงำนบุคคล ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

4.10 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกมิติที่มีต่อมหำวิทยำลัย 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

กองกลำง ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569 

โครงกำร กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 

 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ) 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 2565 2566 2567 2568 2569 

1.3. ยกระดับ
กำรเรยีนรู้ตำม
ปรัชญำกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ 
(Productive 
Learning 
Philosophy)   

1.3.4. โครงกำร
บริหำรจดักำร
งบประมำณด้ำน
วิชำกำร 

1.3.4.1 ร้อยละ
ของกำรเบิกใช้
งบประมำณด้ำน
วิชำกำร 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

มอบทุนกำรศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ 

1.4 พัฒนำ
เครือข่ำย
พันธมิตรร่วมจัด
กำรศึกษำ เพื่อ
ยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ
สู่มำตรฐำนระดับ
สำกล 

1.4.2 โครงกำร
สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับ
มหำวิทยำลยั
ต่ำงประเทศเพื่อ
ร่วมจัดกำรศึกษำ 
ยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนระดับ
สำกล  

1.4.2.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรสร้ำง
เครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับ
มหำวิทยำลยั
ต่ำงประเทศเพื่อ
ร่วมจัดกำรศึกษำ 
ยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ
สู่มำตรฐำนระดับ
สำกล  

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. ประสำนควำมร่วมมือ
และท ำ MOU 
2. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/
ประกำศเพื่อรองรับ MOU 
3. แลกเปลี่ยนอำจำรย/์ 
นักศึกษำ 
4. จัดกำรศึกษำหลักสตูร
ควบ 2  ปริญญำ 
5. จัดหลักสตูรตำมควำม
ต้องกำรของผู้เรียน 

งำนวิเทศสัมพันธ์ 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ) 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 2565 2566 2567 2568 2569 

1.5 สร้ำงบัณฑิต
สมรรถนะสูง บ่ม
เพำะควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร  จิต
อำสำ และสร้ำง
วิศวกรสังคม 

1.5.2 โครงกำร
พัฒนำทักษะ
นักศึกษำสู่กำร
เรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ทักษะ
วิชำกำรและ
วิชำชีพ 

1.5.2.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำทักษะ
นักศึกษำสู่กำร
เรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ทักษะทำง
วิชำกำรและ
วิชำชีพ 

 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 1.สนับสนุนนักศึกษำสร้ำง
ช่ือเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย 
2.ส่ ง เสริมนักศึกษำที่มี
ควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ 
3. ชมรมนักศึกษำ 
4 .  กิ จ ก ร ร ม อ ง ค์ ก ำ ร
นั ก ศึ ก ษ ำ แ ล ะ ส ภ ำ
นักศึกษำ  
5.  เข้ ำร่ วมกำรแข่งขัน
กีฬำมหำวิทยำลั ยแห่ ง
ประเทศไทย 
6. อ บ ร ม  เ รื่ อ ง  ห น้ ำ ที่
ลูกผู้ชำยในวัย 21 
7. กำรแข่งขันกีฬำภำยใน
มหำวิทยำลัยครั้ งที่  18 
"เจ้ำฟ้ำเกมส์" 
8. กำรแข่งขันกีฬำวไลย
อ ล ง ก ร ณ์ สั ม พั น ธ์   
ครั้งท่ี 17  
9. คัดเลือกนักศึกษำเพื่อ
เข้ำรับรำงวัลพระรำชทำน  
1 0.  แ ค่ ท ำ ต ำ ม ห น้ ำ ที่
โอกำสนี้ส่งต่อถึงน้อง 
11. เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
มหำวิทยำลั ยรำชภัฏเขต
ภูมิศำสตร์ภำคกลำง 

กองพัฒนำนักศึกษำ 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ) 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 2565 2566 2567 2568 2569 

 1.5.2.2 จ ำนวน
โครงกำรที่พัฒนำ 
soft skill ให้กับ
นักศึกษำ 

10 
โครงกำร 

15 
โครงกำร 

20 
โครงกำร 

25 
โครงกำร 

30 
โครงกำร 

1.พัฒนำบุคลิกภำพเพื่อ
มืออำชีพ 
2. พิธีอัญเชิญตรำพระรำช
ลัญจกร  
3. ศิลปะบ ำบัดใจ  
4. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ 
5. ทักษะชีวิตพชิิต
ควำมส ำเร็จ 
6. ปฐมนิเทศนักศึกษำ 
7. มำเรียนมำเล่นมำเฟ้น
หำทักษะ 
กับกองพัฒนำนักศึกษำ 
8. พิธีไหว้คร ู
9. สถำนศึกษำปลอดภัย 
10. ค่ำยอำสำ 

กองพัฒนำนักศึกษำ 

 1.5.4 โครงกำร
เสรมิสร้ำงทักษะ
กำรเป็นวิศวกร
สังคมเพื่อตอบ
โจทย์    กำร
พัฒนำของ
ประเทศ 

1.5.4.1 จ ำนวน
โครงกำรของ
มหำวิทยำลัยที่ 
นักศึกษำและ
บุคลำกร
ประยุกต์ใช้องค์
ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง
แก้ไขปัญหำและ
กำรพัฒนำชุมชน

10 
โครงกำร 

12 
โครงกำร 

14 
โครงกำร 

16 
โครงกำร 

18 
โครงกำร 

1. พัฒนำ/ปรับปรุง
หลักสตูรเพื่อเสรมิสร้ำง
ทักษะกำรแก้ไขปัญหำ
ชุมชน และสังคม 
2. พัฒนำทักษะกำรแก้ไข
ปัญหำชุมชน และสังคม 
3. ลงพื้นที่เพ่ือศึกษำ
ปัญหำควำมต้องกำรของ
ชุมชน 

กองพัฒนำนักศึกษำ 



 
 

40 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ) 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 2565 2566 2567 2568 2569 

ในมิติด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมจน
เกิดผลงำนเชิง
ประจักษ ์

4. ออกแบบและสร้ำง
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำ
ชุมชน และสังคม 

1.5.4.2 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรสร้ำงวิศวกร
สังคมเพื่อตอบ
โจทย์กำรพัฒนำ
ของประเทศ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

วไลยอลงกรณ ์ กองพัฒนำนักศึกษำ 

1.6. พัฒนำชุมชน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ต่อยอดองค์ควำมรู้
และสบืสำนภูมิ
ปัญญำ 

1.6.1 โครงกำร
พัฒนำควำม
ร่วมมือระหว่ำง
เครือข่ำยศิษยเ์ก่ำ 
เครือข่ำย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ต่อยอดองค์
ควำมรู้และสืบ
สำนสู่นักศึกษำ 
คณำจำรย์และ
ประชำชน 

1.6.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำควำม
ร่วมมือระหว่ำง
เครือข่ำยศิษยเ์ก่ำ 
เครือข่ำย
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ต่อยอดองค์ควำมรู้
และสบืสำนสู่
นักศึกษำ 
คณำจำรย์และ
ประชำชน 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

กำรสร้ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ งำนกิจกำรนักศึกษำ 
และศิษยเ์ก่ำสัมพันธ์ 

(กองพัฒนำ
นักศึกษำ) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 2565 2566 2567 2568 2569 

3.5 ท ำนุบ ำรุง      
สืบสำนศลิปะและ
วัฒนธรรมเพื่อต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

3.5.1 โครงกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม 
ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์
 

3.5.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จ    
ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม   
ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์
 
 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

1. " ธ สถิตในดวงใจวไลย
อลงกรณ์" น้อมร ำลึก 13 
ตุลำคม 
2. วำรสำรวัฒนธรรม (เข้ำ
สู่ฐำน Thai-Journal 
Citation index Centre 
(TCI) 
3.Culture For learning  
วัฒนธรรมเพื่อกำรเรียนรู ้
 - พิพิธภัณฑ์เรือ 
 - สืบศิลป์ สร้ำงสรรค์ 
ตลำดนดัวัฒนธรรม 
4.ประเพณีวันลอยกระทง, 
ท ำบุญตักบำตรทำงเรือ 
5.นำฏยลลีำวไลย
อลงกรณ์ (คอรส์ฝึกอบรม
ร ำไทย) พร้อมมอบเกียรติ
บัตร มี 3  ระดับ ตั้งแต่  
- ระดับทักษะพื้นฐำน 
- ระดับกลำง 
- ระดับมืออำชีพ 
6.พัฒนำเครือข่ำยและ
กิจกรรมด้ำน 
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

กองพัฒนำนักศึกษำ 

  3.5.1.2 จ ำนวน
ผลงำนท ำนุบ ำรุง  
สืบสำน ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รับ
กำรฟื้นฟูหรือพัฒนำ
และตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

5 
ผลงำน 

8 
ผลงำน 

10 
ผลงำน 

12 
ผลงำน 

15 
ผลงำน 

กองพัฒนำนักศึกษำ 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 2565 2566 2567 2568 2569 

7.ประเพณีวันสงกรำนต ์
8.เพลินพลิ้วด้วยเสยีงขลุ่ย  
(คอร์สฝึกอบรมขลุย่ไทยสู่
สำกล) พร้อมมอบเกียรติ
บัตร 
9.รวมพลังแห่งควำมภักดี        
10. มหกรรมวัฒนธรรม
ร่วมกับเครือข่ำย 
11.วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ร.10 

3.6 พัฒนำ
มหำวิทยำลยัสู่กำร
เป็นขั้วควำมเจริญ
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ 
(University as a 
Market place 

3.6.1 โครงกำร
ผลักดัน
มหำวิทยำลยัให้
เป็นตลำด 
(University as 
Market place) 
เพื่อรองรับสินค้ำ
ชุมชน 

3.6.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรเป็น
มหำวิทยำลยัให้
เป็นตลำด 
(University as 
Market place) 
เพื่อรองรับสินค้ำ
ชุมชน 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

1. สร้ำงมหำวิทยำลัยให้
เป็น ตลำด เพื่อเป็นพ้ืนท่ี
สร้ำงรำยได้ให้
ผู้ประกอบกำรชุมชน 
2. กำรอบรม/พัฒนำ
สมรรถนะชุมชนเครือข่ำย 
เพื่อพัฒนำสินค้ำชุมชนทั้ง
แบบ Onsite และ 
Online  
3. พัฒนำควำมร่วมมือใน
กำรสร้ำงผลผลิตหรือกำร
พัฒนำสินค้ำ/บริกำรที่เกดิ
จำกกำรบริกำรวิชำกำร 

งำนบริหำรทรัพยส์ิน
และรำยได ้
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 2565 2566 2567 2568 2569 

4. พัฒนำระบบกลไกกำร
บริหำรจดักำรผลผลิตหรือ
กำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรที่
เกิดจำกำรบริกำรวิชำกำร 
5. จัดตั้งหน่วยงำน/
เครือข่ำยผลักดันใหเ้กิด
กำรกระตุ้นและเกิดกำร
ยอมรับให้มหำวิทยำลัย
เป็นตลำดของชุมชน 
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ยุทธศำสตร์ 4  บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 2565 2566 2567 2568 2569 

4.1 พัฒนำ
มหำวิทยำลยั      
เชิงนิเวศ (Green 
University)  

4.1.1 โครงกำร
พัฒนำปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
 

4.1.1.1 ร้อยละ
ควำมหนำแน่น
กำรใช้ที่ดินรักษำ
พื้นที่สีเขียวของ
พื้นที่ท้ังหมด 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

60 

1. เพิ่ม/รักษำควำม
หนำแน่นของกำรใช้
ประโยชน์จำกพ้ืนท่ีสีเขียว 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง 
ถนน 

งำนภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

4.1.2 โครงกำร
พัฒนำระบบกำร
สัญจร 

4.1.2.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำระบบ
สัญจร 

ระดับ  
3 

ระดับ 
4  

ระดับ  
5 

ระดับ 
5  

ระดับ 
5  

1. ส่งเสรมิกำรพัฒนำระบบ
ถนนและที่จอดรถ ระบบ
ทำงจักรยำนและทำงเดิน
เท้ำ 

งำนอำคำรสถำนท่ี 

 

4.1.3 โครงกำร
สำธำรณูปโภค 

4.1.3.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 

ระดับ  
3 

ระดับ 
4  

ระดับ  
5 

ระดับ 
5  

ระดับ 
5  

1. ปรับปรุงระบบ
สำธำรณูปโภค  
2. พัฒนำระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

3. บริหำรจัดกำรของเสีย 

4. พัฒนำระบบพลังงำน
ทดแทน 

งำนอำคำรสถำนท่ี 

งำนภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

4.1.3.2 ร้อยละ
กำรลดลงของกำร
ใช้พลังงำน/
ทรัพยำกรภำยใน
มหำวิทยำลยั 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

4.1.4 โครงกำร
พัฒนำควบคุม
อำคำรหรือ
สิ่งก่อสร้ำง  

4.1.4.1 ร้อยละ
กำรเพิ่มขึ้นของ
อำคำรหรือ
สิ่งก่อสร้ำง 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
20 

1. ปรับปรุงพื้นที่เพ่ือส่งเสริม
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบ 
Productive Learning 
(Learning Space) 

งำนอำคำรสถำนท่ี 

 

4.1.5 โครงกำร
พัฒนำกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน  

4.1.5.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ

ระดับ  
3 

ระดับ 

4  
ระดับ  

5 
ระดับ 

5  
ระดับ 

5  

1. จัดสรรพื้นท่ีกิจกรรม
ประเภทเดียวกันให้อยู่ใน
พื้นที่เดียวกนั 

งำนอำคำรสถำนท่ี 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 2565 2566 2567 2568 2569 

กำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

2. จัดพื้นท่ีกิจกรรมเป็น
ระบบล็อคย่อย (Sub-block 
System) 
3. จัดพื้นท่ีกิจกรรมประเภท
เดียวกันให้อยู่ในพ้ืนท่ี
เดียวกันหรือต่อเนื่องกัน 

4.2 พัฒนำ
มหำวิทยำลยัสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัย
ดิจิทัล (Digital 
University) 

4.2.1. โครงกำร
พัฒนำ
มหำวิทยำลยัสู่
กำรเป็น
มหำวิทยำลยั
ดิจิทัล (Digital 
University) 
 

4.2.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรปรับปรุง
โครงสร้ำง Digital 
Infrastructure 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ  
5 

ระดับ 
5  

1. เพิ่มควำมเร็วสัญญำณ
อินเตอร์เนต็ผ่ำนเครือข่ำย 
Wi-Fi ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน
มหำวิทยำลยั 
2. รวบรวมข้อมูล BCG 
ประมวลผลข้อมูล เพื่อ
วิเครำะห์ Big Data /Data 
scientist unit /Data 
warehouse/ ศูนย์ 
Ecological system เชิง
พำณิชย ์
3. พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลยั 
(Digital Administration) , 
VRU Application 

งำนศูนย์คอมพิวเตอร์  

 

4.4. พัฒนำ
มหำวิทยำลยั พ้ืนท่ี
นวัตกรรม 
(Innovative 
University)  

4.4.1. โครงกำร
จัดกำรควำมรู้ 
เพื่อสร้ำง
นวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้โดย

4.4.1.1. จ ำนวน
นวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์/
บริกำร/หลักสูตร/
กระบวนกำร

5 
ผลงำน 

6 
ผลงำน 

7 
ผลงำน 

8 
ผลงำน 

9 
ผลงำน 

1. ปรับระบบกำรท ำงำน  
2. โครงกำรพัฒนำ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และ
สมรรถนะในกำรจดักำร

งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมืออำชีพ 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 2565 2566 2567 2568 2569 

กำรบูรณำกำร    
ระหว่ำงศำสตร์  
 

ท ำงำนใหม่ หรือ
เทคโนโลยี ท่ีเกิด
จำกกำรบูรณำกำร
ระหว่ำงศำสตรม์ำ
ช่วยเพิ่ม
ควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำนให้กับ
อำจำรย์ บุคลำกร 
และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี 

ควำมรู้ภำยในองค์กรและผู้มี
ส่วนไดเ้สีย 
3. ปรับจำก analog เป็น 
digital/พัฒนำplatform 
4. โครงกำร 1 นวัตกรรม 1 
คณะ/หน่วยงำน 

4.4.2. โครงกำร
สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ
และภำคเอกชนใน
กำรสร้ำง
นวัตกรรม  

4.4.2.1 จ ำนวน
เครือข่ำยชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) 

5 

เครือข่ำย 
5 

เครือข่ำย 
5 

เครือข่ำย 
5 

เครือข่ำย 
5 

เครือข่ำย 
1. โครงกำร 1 ชุมชนนัก
ปฎิบัติ 1 เครือข่ำยพันธมิตร/
ชุมชนท้องถิ่น 
2. บูรณำกำรศำสตร์ควำมรู้
ของอำจำรย์กับหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสร้ำงนวัตกรรม 

งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมืออำชีพ 

4.4.3. โครงกำร
พัฒนำองค์กรสู่
องค์กร          
แหง่กำรเรียนรู้  

4.4.3.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
องค์กรแห่งกำร
เรียนรู้  

ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
1. จัดกำรควำมรู ้
2. จัดหำเทคโนโลยเีพื่อกำร
เรียนรู ้
3. พัฒนำระบบกำรจดักำร
ควำมรูสู้่มำตรฐำนสำกล KM 
ISO30401:2018 

งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมืออำชีพ 

4.4.4. โครงกำร
พัฒนำพ้ืนท่ี
นวัตกรรมของ  
คณะ/วิทยำลยัที่มี

4.4.4.1 ร้อยละ
ของโครงกำร
พัฒนำพ้ืนท่ี
นวัตกรรมของ

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

รอ้ยละ 
80 

1. ปรับปรุง จัดหำวสัดุ 
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ให้ทันสมยั  
2. พัฒนำระบบเครือข่ำยไร้
สำยครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

งำนศูนย์คอมพิวเตอร ์
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กำรด ำเนินกำร
ส ำเรจ็ตำม
แผนกำรจดัตั้ง
พื้นที่นวัตกรรม  

คณะ/วิทยำลยัที่มี
กำรด ำเนินกำร
ส ำเรจ็ตำม
แผนกำรจดัตั้ง
พื้นที่นวัตกรรม 

4.5. พัฒนำ
มหำวิทยำลยัที่มีกำร
บริหำรงำนโดยยดึ
หลักธรรมำภิบำล 
(Good 
Governance 
University)  
 

4.5.1 โครงพัฒนำ
และส่งเสรมิ
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ควำมโปร่งใสใน
กำรท ำงำน  
 

4.5.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ       
กำรด ำเนินงำน
กำรประเมิน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสใน             
กำรท ำงำน 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ  
5 

ระดับ 
5  

1. กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และควำมโปร่งใส
ในกำรท ำงำนผ่ำนค่ำนิยม 
VALALA  
2. จัดท ำคู่มือคุณธรรม 
ควำมโปร่งใส ของ
มหำวิทยำลยัรำชภฎัวไลย
อลงกรณฯ์ 5 ด้ำนของ ITA  
3. ก ำหนดมำตรฐำนและ
คู่มือกำรปฎิบตัิงำน 
4. ก ำหนดมำตรฐำนและ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร
นักศึกษำ 
5. ประกำศมหำวิทยำลัย
เรื่องกำรเปดิเผยข้อมูลต่อ
สำธำรณะและเจตจ ำนง
สุจรติกำรบริหำรงำน 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

4.5.2 โครงกำร
พัฒนำและ
ปรับปรุงกฎหมำย 

4.5.2.1 ร้อยละ
ของกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ปรับปรุงตำมแผน 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

1. พัฒนำ ปรับปรุง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศ  
2. บริหำรจัดกำรงำนนิติกำร 

งำนนิติกำร 
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4.5.3 โครงกำร
พัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรส ำนักงำน 

4.5.3.1 ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำม
แผนที่ก ำหนด 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

1. บริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
(เช้ือเพลิง วัสดุส ำนักงำน 
วัสดุกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ 
ซ่อมแซม สำธำรณูปโภค 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ) 
2. ก่อสร้ำง ปรับปรุง และ
พัฒนำอำคำรสถำนที่ 
3. บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กองกลำง 

4.5.4 โครงกำรจัด
ประชุมเพื่อพัฒนำ
ระบบบรหิำร
จัดกำรโดยมสี่วน
ร่วมของทุกภำค
ส่วน 

4.5.4.1 ร้อยละ
ของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำม
แผนกำรจดั
ประชุม 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

1. ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลพนักงำน
มหำวิทยำลยั (กบพ.) 
2. ประชุมคณ
กรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลยั (กบม.) 
3. ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย 
4. ประชุมคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรพนักงำน
มหำวิทยำลยั 
5. ประชุมคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรมหำวิทยำลัย 
6. ประชุมคณะรกรมกำรเพื่อ
กำรฟื้นฟูและพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 
7. ประชุมคณะกรรมกำร
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้บุคคล
ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
 

งำนพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรมือ

อำชีพ 
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8. ประชุมคณะกรรมกำรอื่น 
ๆ 

4.6.พัฒนำ
มหำวิทยำลยัสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัย  
ที่เป็นเลิศ 
(Excellence 
University)  

4.6.1. โครงกำร
พัฒนำ
มหำวิทยำลยัสู่
กำรเป็น
มหำวิทยำลยัที่
เป็นเลิศ 
(Excellence 
University)  
 

4.6.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ  
กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัยที่
เป็นเลิศ 
(Excellence 
University) 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

1. จัดอันดับมหำวิทยำลัยเพื่อ
พัฒนำชุมชนท้องถิ่นอย่ำง
ยั่งยืน  
2. บริหำรจัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อรับกำรตรวจ
ประเมินภำยนอก  
3. พัฒนำระบบกำรท ำงำน
เพื่อปิดช่องว่ำงของกำร
พัฒนำตำมเกณฑ์ EdPEx 
4. พัฒนำระบบกำรถ่ำยทอด
วิธีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ 
EdPEx เพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ 
5. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมเกณฑ์ EdPEx 
6. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมเกณฑ์ EdPEx 

งำนบริหำรทั่วไป 

4.6.2. โครงกำร
พัฒนำ
มหำวิทยำลยัเพื่อ
รับกำรจดัอันดับ
มหำวิทยำลยัสู่
สำกล U - Multi 
rank  

4.6.2.1 ผลกำรจัด
อันดับ
มหำวิทยำลยัสู่
สำกล 
 

อันดับที ่
50 

อันดับที ่
40 

อันดับที ่
30 

อันดับที ่
20 

อันดับที ่
10 

1. จัดท ำแผนพัฒนำ
มหำวิทยำลยั  สู่ควำมเป็น
นำนำชำติ  
2. รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร    เพื่อกำรจดั
อันดับตำมระบบ      ที่
ก ำหนด 

งำนมำตรฐำนและ  
จัดกำรคณุภำพ 
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4.7. พัฒนำ
มหำวิทยำลยัแห่ง
ควำมสุข (Happy 
University) 

4.7.1 โครงกำร
มหำวิทยำลยัแห่ง
ควำมสุข 

4.7.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จกำร
ด ำเนินงำน
มหำวิทยำลยัแห่ง
ควำมสุข 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรของ
เครือข่ำย/ทบทวนสวัสดิกำร
ทดแทนให้เท่ำเที่ยมกันและ
ทั่วถึง 
2. จัดกิจกรรมสร้ำงสุข 
ได้แก ่

1.Happy Heart 
2.Happy body 
3.Happy Relax 
4.Happy society 
5.Happy Money  

3. ติดตำมประเมินผลกำร
จัดกำรควำมสุข 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

4.7.2 โครงกำร
พัฒนำคุณวุฒิ
อำจำรย์ที่สูงขึ้น 

4.7.2.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
อำจำรย์คณุวุฒิ
ปริญญำเอก 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. จัดสรรทุนกำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอก 
2. จัดท ำแผนพัฒนำอำจำรย์
คุณวุฒิปรญิญำเอก  
3. มีกำรติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำน  

งำนบริหำรงำนบุคคล 

4.7.3 โครงกำร
พัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรเพื่อ
เข้ำสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้น 

4.7.3.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จ 
อำจำรย์และ
บุคลำกรเพื่อเข้ำสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ระดับ 
3 

ระดบั 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. กำรเตรยีมควำมพร้อม
และกำรสรำ้งแรงบันดำลใจ
ในกำรเข้ำสูต่ ำแหน่งท่ีสูง 
2. ส่งเสรมิกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรของอำจำรย์ 
และบุคลำกำร 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

4.7.4 โครงกำร
พัฒนำศักยภำพ

4.7.4.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. พัฒนำมำตรฐำนอำจำรย์
และบุคลำกรมืออำชีพ  

งำนพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรมืออำชีพ 
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อำจำรย์และ
บุคลำกรมืออำชีพ 

อำจำรย์และ
บุคลำกรทีไ่ด้รบั
กำรพัฒนำแบบมือ
อำชีพ 

2. พัฒนำสมรรถนะอำจำรย์
ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร และกำรบริหำร
จัดกำร  
3. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 
ทักษะในกำรท ำงำนและ
ทักษะกำรบริหำรจัดกำร 
4. พัฒนำสมรรถนะผู้บริหำร
ระดับต้น ระดับกลำง และ
ระดับสูง 

 

4.7.6 โครงกำร
บริหำรงำนบุคคล 

4.7.6.1 ร้อยละ
ของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณด้ำน
บุคคล 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

1. กำรบริหำรเงนิเดือน 
ค่ำตอบแทน และเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง ค่ำล่วงเวลำและ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำน
เสำร์ – อำทิตย ์
2. บริหำรกองทุนสวัสดิกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย  
3. บริหำรกำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกร 
4. บริหำรระบบกำร
ประเมินผลบุคลำกร 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
 งำนกำรเงินและบญัช ี

4.8. ปรับ
ภำพลักษณ์องค์กร 
(rebranding)  

4.8.1 โครงกำร
ปรับภำพลักษณ์
องค์กรและ
ส่งเสริมกำรตลำด 
 

4.8.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จกำร
ปรับภำพลักษณ์
องค์กร 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. จัดท ำแผนปรับ
ภำพลักษณ์องค์กร 
2. พัฒนำบุคลำกรอำคำร
สถำนท่ี ท่ีส่งเสริม
ภำพลักษณ ์

งำนสื่อสำรองค์กรและ
กำรตลำด 
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  4.8.1.2 ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดเ้สียใน
ทุกมิติที่มีต่อ
มหำวิทยำลยั 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

3. จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำง
กำรตลำด 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรตลำดและกำรสรำ้ง
ควำมสัมพันธ์กับผู้เรยีน และ
ลูกค้ำกลุม่อื่น  

งำนสื่อสำรองค์กรและ
กำรตลำด 

4.9 บริหำรจัดกำร
รำยได้จำกสินทรัพย ์

4.9.1 โครงกำร
บริหำรจดักำร
รำยได้จำก
สินทรัพย ์

4.9.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
แผนกำรบริหำร
จัดกำรรำยได้ของ
สินทรัพย ์

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

จัดหำรำยได้จำกสินทรัพย์
พัฒนำธรุกิจเพื่อสรำ้งรำยได้
ให้กับมหำวิทยำลยั 

งำนบริหำรทรัพยส์ิน
และรำยได ้
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บทท่ี 4 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัดของเป้ำประสงค์ 
 เป้ำประสงค์ที่  1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มีมำตรฐำนทำงวิช ำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4  ร้อยละของรำยได้กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตร
ระยะสั้น (Shot Course) สร้ำงทักษะใหม่ (Reskill) และกำรยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรำยได้จำกกำรจัด
กำรศึกษำ  

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

จ ำนวนรำยได้กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course) สร้ำงทักษะใหม่ (Reskill) และกำรยกระดับทักษะเดิม(Upskill) X 100 

จ ำนวนรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำทั้งหมด  

 ตัวชี้วัดที่ 1.8 จ ำนวนกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่สำกลภำยใต้ข้อตกลง(MOU) ร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน มหำวิทยำลัยในประเทศ หรือมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ  
  สัญญำที่เกิดขึ้นใหม่จำกกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่สำกล หมำยถึง สัญญำที่เกิดจำก
กิจกรรมทำงวิชำกำร เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่สำกลได้และกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ กำรแลกเปลี่ยน
อำจำรย์ กำรจัดกำรศึกษำร่วมกันในลักษณะ Dual Degree หรือกำรจัดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน เป็นต้น  

 ตัวชี้วัดที่ 1.9 จ ำนวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบกำรใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของ
มหำวิทยำลัย 

 - วิศวกรสังคม 
 - ผู้ประกอบกำรใหม่ฝึกหัด (Startup) 
ค ำอธิบำย 
วิศวกรสังคม หมำยถึง นักศึกษำที่ผ่ำนกำรบ่มเพำะ เพ่ือพัฒนำศักยภำพและทักษะกำรเป็นวิศวกรสังคม 

4 ประกำร ได้แก่ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหำเป็นสิ่งท้ำทำย ทักษะในกำรสื่อสำรองค์ควำมรู้เพื่อ
แก้ปัญหำ ทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนปรำศจำกข้อขัดแย้ง และทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

กองพัฒนำนักศึกษำเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจำกคณะ/หน่วยงำนที่มีกำรจัดอบรมวิศวกรสังคม  
ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ หมำยถึง นักศึกษำที่ผ่ำนกำรบ่มเพำะทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร และสำมำรถ

จัดท ำแผนธุรกิจสู่กำรพัฒนำธุรกิจของตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 1.14 ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 
 - ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 
 - ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (CEFR)  
   ระดับ B1 (ปริญญำตรี) 
   ระดับ B2 (ปริญญำโท)  
 
 



 
 

 

ค ำอธิบำย 
ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหำ เกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไป 

กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับงำนเอกสำร กำรค ำนวณ กำรน ำเสนอ และอินเทอร์เน็ต  
Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือที่ตอบโจทย์กำรสร้ำงมำตรฐำนทำงด้ำนไอที ส ำหรับ

พลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี และมีมำตรฐำนที่สำมำรถตอบสนองกับควำม
หลำกหลำยของทุกกลุ่มอำยุ และทุกกลุ่มอำชีพในปัจจุบัน ที่สำมำรถน ำมำใช้รับรองควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำร
ใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐำน ประกอบด้วย ด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ , ด้ำนโปรแกรมส ำนักงำนส ำเร็จรูป และด้ำน
เครือข่ำย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐำน  

 เกณฑ์กำรประเมิน  

 
 
 

เป้ำประสงค์ที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยเกื้อกูลกำรเรียนรู้และกำรวิจัย มีประสิทธิภำพ 
กำรท ำงำน  มีนวัตกรรมท ำให้ชุมชนมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ร้อยละของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
แผนกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space )  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 4.8 ร้อยละของคณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ำกว่ำ 200 คะแนน  

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

จ ำนวนคณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ำกว่ำ 200 คะแนน X 100 

จ ำนวนคณะ/วิทยำลัยทั้งหมด 
 

  

จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  
X 100 

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำรับกำรสอบ 

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัย 
ที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space ) X 100 

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 



 
 

 

ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมินโครงกำร 
ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็น

ผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม เพ่ือเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงต่อสังคมเกณฑ์กำรประเมิน 

โครงกำรที่ 1.3.4  โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณด้ำนวิชำกำร  
 ตัวช้ีวัดที ่1.3.4.1 ร้อยละของกำรเบิกใช้งบประมำณด้ำนวิชำกำร 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนกำรเบิกใช้เงินงบประมำณด้ำนวิชำกำร 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมด 

โครงกำรที่ 1.4.2  โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศเพ่ือร่วมจัดกำรศึกษำ
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำษำสู่มำตรฐำนสำกล 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.4.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศเพ่ือ
ร่วมจัดกำรศึกษำ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ     สู่มำตรฐำนระดับสำกล 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 1 มีกำรประสำนควำมร่วมมือและท ำ MOU กับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ และวำงแผนร่วมกัน

เพ่ือร่วมยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกล 
ระดับ 2 มีกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ นักศึกษำ และกำรปรับปรุงระบบเพื่อรองรับกำรด ำเนิน

กิจกรรมร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 
ระดับ 3 มีกำรด ำเนินกิจกรรมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ (แลกเปลี่ยนอำจำรย์/ นักศึกษำ, จัด

กำรศึกษำแบบ dual degree ,จัดหลักสูตร on demand ของลูกค้ำ) มำกกว่ำร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ระบุไว้
ตำมแผน 

ระดับ 4 มีเครือข่ำยที่ด ำเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ิมข้ึนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของเครือข่ำยเดิม 
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกลกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 

โครงกำรที่ 1.5.2  โครงกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
ทำงวิชำกำร และวิชำชีพ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 1 มีแผนกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำใน 3 ด้ำน ได้แก่ ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะ

ทำงวิชำกำร และทักษะทำงวิชำชีพ 
ระดับ 2 มีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผน ที่ด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร

ทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของโครงกำรทั้งหมด 
ระดับ 3 มีนักศึกษำที่ผ่ำนกำรพัฒนำจำกโครงกำรตำมแผนฯ ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน/ประกวด/

น ำเสนอ ในระดับชำติ/นำนำชำติ  
ระดับ 4 มีกำรเผยแพร่ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนักศึกษำจำกโครงกำรตำมแผนฯ สู่สำธำรณะผ่ำน

สื่อออนไลน์ และมีผู้เข้ำชมมำกกว่ำ 500 ครั้งภำยในปีงบประมำณ 



 
 

 

ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำสู่
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทำงวิชำกำร และทักษะทำงวิชำชีพ 

โครงกำรที่ 1.5.4  โครงกำรเสริมทักษะกำรเป็นวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำของประเทศ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.4.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำของประเทศ 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มีแผน และคู่มือกำรพัฒนำทักษะวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำของประเทศ 
ระดับ 2 มีผลกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
ระดับ 3 มีนวัตกรรมที่เกิดจำกวิศวกรสังคมที่สำมำรถน ำไปแก้ไขปัญหำของชุมชนได้จริง และเกิด 

impact ต่อชุมชน (เทคโนโลยีที่ได้ผลดี รูปแบบและงำนที่ตอบสนองชุมชน นวัตกรชุมชน) ไม่น้อยกว่ำน้อยละ 80 
ของโครงกำรที่ด ำเนินกำร 

ระดับ 4 มีกำรเผยแพร่ผลงำนที่เกิดจำกวิศวกรสังคม ในระดับชำติ/นำนำชำติ  
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็น

วิศวกรสังคม 

โครงกำรที่ 1.6.1  โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือต่อ
ยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนสู่นักศึกษำ คณำจำรย์และประชำชน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.6.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือกำรต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำสู่นักศึกษำ คณำจำรย์ และประชำชนในท้องถิ่น 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มีกำรส ำรวจข้อมูล และจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้อำวุโส ข้อมูลองค์
ควำมรู้และภูมิปัญญำของเครือข่ำย 

ระดับ 2 มีแผนกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้อำวุโสร่วมสืบสำน 
พัฒนำ แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ส่งผ่ำนภูมิปัญญำสู่นักศึกษำ คณำจำรย์ และประชำชนในท้องถิ่น 

ระดับ 3 มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนร่วมกันกับเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ 
เครือข่ำยผู้อำวุโสร่วมสืบสำน พัฒนำ แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ส่งผ่ำนภูมิปัญญำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ระดับ 4 มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรส่งผ่ำนภูมิปัญญำร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือสู่สำธำรณะ 
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำชุมชน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำรต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำสู่
นักศึกษำ คณำจำรย์ และประชำชนในท้องถิ่น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 
โครงกำรที่ 2.2.1  โครงกำรพัฒนำวิจัยสู่กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ ภำคเอกชน  

 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ 
ภำคเอกชน หรือถูกก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ 

ภำคเอกชน หรือถูกก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะ 
ระดับ 2 มีแผนและก ำหนดเป้ำหมำยของกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ 

ภำคเอกชน หรือถูกก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะ 



 
 

 

ระดับ 3 มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพ่ือรองรับกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือกำรพัฒนำพื้นที่แบบบูรณำกำร 

ระดับ 4 พัฒนำงำนวิจัยสู่กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ ภำคเอกชนมีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน เสนอต่อคณะกรรมกำรของหน่วยงำน และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

ระดับ 5 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ 
ภำคเอกชน หรือถูกก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะเป็นไปตำมแผน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกประรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 

โครงกำรที่ 3.5.1 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

ตัวช้ีวัดที่ 3.5.1.1 ระดับควำมส ำเร็จท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับที่ 1 มีผลกำรส ำรวจ ค้นหำ ข้อมูลทุนทำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมของ

ชุมชนในเขตพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัย 
ระดับท่ี 2 มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับที่ 3 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรสร้ำงท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และ

ฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับที่ 4 มีผลงำน/นวัตกรรมจำกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม 

เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจตำมแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 5 เผยแพร่ผลงำน/นวัตกรรมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมและก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจที่

เกิดจำกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม และได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและ
นำนำชำติ  

 โครงกำรที่ 3.6.1 โครงกำรผลักดันมหำวิทยำลัยเป็นตลำด(University as Market place) เพ่ือรองรับ
สินค้ำชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 3.6.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นมหำวิทยำลัยให้เป็นตลำด (University as Market 
place) เพ่ือรองรองสินค้ำชุมชน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับที่ 1 มีแผนกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรสร้ำงผลผลิตหรือกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรที่เกิดจำก

กำรบริกำรวิชำกำร 
ระดับท่ี 2 มีแผนกำรตลำดรองรับผลผลิตที่เกิดจำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือรองรองสินค้ำชุมชน 
ระดับที่ 3 มีระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตหรือกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรที่เกิดจำกกำรบริกำร

วิชำกำรท้ังในรูปแบบ Online และ Offline 
ระดับที่ 4 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้เป็นตลำด (University as Market place) 

เพ่ือรองรองสินค้ำชุมชน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของค่ำเป้ำหมำย 



 
 

 

ระดับที่ 5 มีหน่วยงำนผลักดันให้เกิดกำรกระตุ้นและเกิดกำรยอมรับได้รับมำตรฐำนให้มหำวิทยำลัย
เป็นตลำดของชุมชน และสำมำรถต่อยอดขยำยผลทำงเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

โครงกำรที่ 4.1.1 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.1. ร้อยละควำมหนำแน่นกำรใช้ที่ดินรักษำพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 เกณฑ์กำรประเมินผล 

จ ำนวนพื้นที่สีเขียว 
X 100 

จ ำนวนพื้นที่ท้ังหมดของมหำวิทยำลัย 
  
 โครงกำรที่ 4.1.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรสัญจร 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสัญจร   
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีกำรวำงแผนผังระบบสัญจรภำยในมหำวิทยำลัย  
ระดับท่ี 2 มีกำรสร้ำงทำงสัญจรทำงเดินเท้ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของพ้ืนที่จัดสรร 
ระดับท่ี 3 มีกำรสร้ำงทำงสัญจรทำงเดินและจักรยำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของพื้นที่จัดสรร 
ระดับท่ี 4 มีกำรสร้ำงและพัฒนำระบบถนนและท่ีจอดรถยนต์  
ระดับท่ี 5 มีกำรจัดระบบกำรสัญจรภำยในมหำวิทยำลัยได้อย่ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 โครงกำรที่ 4.1.3 โครงกำรสำธำรณูปโภค 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค   
 เกณฑ์กำรประเมิน  
  ระดับท่ี 1 มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคของมหำวิทยำลัย 
  ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  
  ระดับท่ี 3 มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
  ระดับท่ี 4 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำกับคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย 
  ระดับท่ี 5 มีกำรทบทวนและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3.2. ร้อยละของกำรลดลงของกำรใช้พลังงำน/ทรัพยำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
 เกณฑ์กำรประเมินผล 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของปัจจุบัน - ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของปีก่อน 
X 100 

ค่ำใช้จ่ำนด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของปีปัจจุบัน 
  
 โครงกำร 4.1.4 โครงกำรพัฒนำควบคุมอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.4.1  ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

ขนำดของพ้ืนที่อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงใหม่หรือปรับปรุง  
X 100 

พ้ืนที่ของอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมด 
  



 
 

 

 โครงกำรที่ 4.1.5  โครงกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.5.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน   
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีกำรวำงแผนผังสิ่งปลูกสร้ำงกำรด ำเนินงำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน   
ระดับท่ี 2 มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงแผนผังไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของกำรจัดสรรพื้นที่ตำมผัง 
ระดับท่ี 3 มีกำรใช้สิ่งปลูกสร้ำงและพ้ืนที่กิจกรรมในกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมของมหำวิทยำลัยอย่ำง

คุ้มค่ำ 
ระดับท่ี 4 กำรใช้สิ่งปลูกสร้ำงและพ้ืนที่กิจกรรมในกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมของมหำวิทยำลัยอย่ำง

ต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 5 มหำวิทยำลัยมีรำยได้จำกกำรใช้พื้นที่และสิ่งก่อสร้ำงภำยในมหำวิทยำลัย 

 
 โครงกำรที่ 4.2.1  โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยลัยดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงโครงสร้ำง Digital Infrastructure 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนปรับปรุงโครงสร้ำง Digital Infrastructure 
ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีกำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ที่จะช่วยสนับสนุน 
ระดับท่ี 4 มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล Big Data เพ่ือพัฒนำในเชิงพำณิชย์ 

ระดับท่ี 5 มีกำรทบทวนและปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรที่ 4.4.3  โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.3.1  ระดับควำมส ำเร็จของดัชนีองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจว่ำกำรบริหำรองค์ควำมรู้มีควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนแต่ยังไม่
มีกำรรวบรวมและแลกเปลี่ยนควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 

ระดับท่ี 2 เริ่มมีกำรรวบรวมและแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ในหน่วยงำนย่อย 
ระดับท่ี 3 มีเครื่องมือและกระบวนกำรบริหำรองค์ควำมรู้ที่เป็นมำตรฐำนและเป็นส่วนหนึ่งของกำร

ท ำงำน 
ระดับท่ี 4 มีกำรรวบรวม แลกเปลี่ยน แลกประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในทุกกระบวนกำรท ำงำน และ

สำมำรถวัดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ระดับท่ี 5 มีกำรน ำควำมรู้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 โครงกำรที่ 4.4.4  โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
แผนกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.4.1  ร้อยละของโครงกำรพัฒนำพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินส ำเร็จตำม
แผนกำรจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม  
 เกณฑ์กำรประเมินผล 

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินส ำเร็จ 
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินส ำเร็จตำมแผนกำรจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม 



 
 

 

 โครงกำรที่ 4.5.1  โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
 ตัวชี้วัดที่ 4.5.1.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำน 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
ระดับท่ี 2 กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีผลกำรประเมินตำมแผนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

บริหำรงำน 
ระดับท่ี 4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนให้กับ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

บริหำรงำน และมีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 
 โครงกำรที่ 4.5.2 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงกฎหมำย  
 ตัวชี้วัดที่ 4.5.2.1 ร้อยละของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงตำมแผน 

เกณฑ์กำรประเมิน  
จ ำนวนข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับกำรพัฒนำ ปรับปรุง 

X 100 
จ ำนวนข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้รับกำรพัฒนำหรือแก้ไขตำมแผนทีก่ ำหนด 

 
 
 
โครงกำรที่ 4.5.3 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน  
ตัวช้ีวัดที่ 4.5.3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่ก ำหนด 

เกณฑ์กำรประเมิน 
จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง 

X 100 
จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนที่ก ำหนด 

 
 โครงกำรที่ 4.5.4 โครงกำรจัดประชุมเพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  

ตัวช้ีวัดที่ 4.5.4.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรจัดประชุม 
เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณด้ำนกำรจัดประชุมที่เบิกจ่ำยจริง 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนกำรจัดประชุมที่ก ำหนด 
 
 โครงกำรที่  4.6.1  โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence 
University) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.6.1.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University) 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ 



 
 

 

ระดับท่ี 2 กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับที่ 3 มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด

และจัดท ำแผนพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับที่ 4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่

ก ำหนดให้กับคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตำมเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD และมีกำร

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 โครงกำรที่ 4.7.1  โครงกำรมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.1.1  ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร และสุขภำวะองค์กร 
ระดับท่ี 2 มีกำรน ำผลจำกกำรวิเครำะห์และแปรผลกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร และสุขภำวะ

องค์กร มำเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดแผนงำน/ โครงกำร 
ระดับท่ี 3 สื่อสำรแผนงำน/ โครงกำร กำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) ให้ทุก

หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผน 
ระดับท่ี 4 มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/ โครงกำร และรำยงำนสรุปและ

ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข และมีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
  
 โครงกำรที่ 4.7.2  โครงกำรพัฒนำคุณวุฒิอำจำรย ์ที่สูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.2.1  ระดับควำมส ำเร็จของอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณวุฒิปริญญำเอกและมีกำรทบทวนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีจ ำนวนอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 4 มีจ ำนวนอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกเกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแผนร้อยละ 10  
ระดับท่ี 5 มีจ ำนวนอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกเกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแผนร้อยละ 20 
 

 โครงกำรที่ 4.7.3  โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.3.1  ระดับควำมส ำเร็จอำจำรย์และบุคลำกรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรเพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นและมีกำร
ทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีจ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งสูงขึ้นเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
ระดับที่ 4 มีจ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นเกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแผนร้อยละ 10  



 
 

 

ระดับที่ 5 มีจ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นเกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแผนร้อยละ 20 
  
 โครงกำรที่ 4.7.4  โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.4.1  ระดับควำมส ำเร็จของอำจำรย์และบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำแบบมืออำชีพ 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพและมีกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพให้กับ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
ระดับท่ี 4 มีนวัตกรรม หรือผลงำนเชิงประจักษ์ที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพและมีกำรเผยแพร่แนว

ปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 
 โครงกำรที่ 4.7.5  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะครูสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.7.5.1  ร้อยละของอำจำรย์ครุศำสตร์ที่ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรำงวัลด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้และกำรฝึกหัดครู 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

จ ำนวนอำจำรย์ครุศำสตร์ที่ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรำงวัลจำกกำรประชุม
วิชำกำรในระดับชำติหรือ นำนำชำติ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรฝึกหัดครู 

 
X 

 
100 

จ ำนวนอำจำรย์ครุศำสตร์ทั้งหมด 
  
 โครงกำรที่ 4.7.6 โครงกำรบริหำรงำนบุคคล  

ตัวช้ีวัดที่ 4.7.6.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณด้ำนบุคคล 
เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณด้ำนบุคลำกรที่เบิกจ่ำยจริง 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณด้ำนบุคคลที่ก ำหนด 
 โครงกำรที่ 4.8.1 โครงกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำด 

ตัวช้ีวัดที่ 4.8.1.1 ระดับควำมส ำเร็จกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำด 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำดและมีกำรทบทวนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/ โครงกำร และรำยงำนสรุปและ

ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร 
ระดับท่ี 4รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรปรับภำพลักษณ์องคก์รและส่งเสริมกำรตลำดให้กับ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ  
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำดและมีกำร

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
  



 
 

 

 โครงกำรที่ 4.9.1 โครงกำรจัดหำรำยได้จำกสินทรัพย์ 
ตัวชี้วัดที่ 4.9.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้

ของสินทรัพย์ 
ระดับ 5 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำร

จัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 
 




