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คำนำ 
 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 - 2569 ฉบับนี้ จัดทำ
ขึ้นโดยการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. 2560–2564 
เน้นกระบวนการมีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมพลังกันระดมความคิด กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยใน
อนาคต เพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ด้วยกันน้ัน จะต้องอาศัย
พลังและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานร่วมกันบริหารจัดการและแปลงแผนกลยุทธ์ ฉบับนี้ไปสู่ การปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 

อย่างไรก็ตามการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       
พ.ศ. 2565 - 2569 คณะทำงานใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานภายใน ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิได้เสียสละ
เวลาให้ความรู้ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ มา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าแผนกลยุทธ์ ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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บทท่ี 1 
สถานการณ์แนวโน้มปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

 
1.สถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัย 
 1.1 ผลการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579  
 ผลการดำเนินงาน ระยะที่เริ่มต้น (พ.ศ. 2560 – 2564) “5 ปีเริ่มต้นของการพัฒนา การวางระบบและ
ปรับโครงสร้างองค์การในทุกมิติการสร้างความร่วมมือ และเริ่มต้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

ตัวชี้วัด 
เปา้หมาย 

(2560 – 2564) 
ผลการดำเนนิงาน 
(2560 – 2564) 

1. จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือ
อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ไม่น้อยกว่า    
100 ผลงาน 

390 ผลงาน 

2. ร้อยละของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี  

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 66.71 

3. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรห่รือ
อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือมี
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  

ไม่น้อยกว่า 
2,000 ผลงาน 

1,353 ผลงาน 

4. จำนวนเงินทุนสนับสนุนวิจัยทีเ่กิดจากความร่วมมอืกับองค์กรภาคี
เครือข่าย  

ไม่น้อยกว่า 200 
ล้านบาท 

117.38 ล้านบาท 

5. จำนวนชุดโครงการวิจัยรับใช้สังคมทีเ่กิดจากความร่วมมอืองค์กร
ภาคีเครือข่าย (ระดับเอเชีย) 

ไม่น้อยกว่า 5      
ชุดโครงการ 

51 ชุดโครงการ 

6. จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

ไม่น้อยกว่า 15 
ชุมชน 

12 ชุมชน 

7. มหาวิทยาลัยมกีารเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รับ       
การยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

อย่างน้อย 10 
หน่วยงาน  

- 

8. จำนวนผลงานอนุรักษ์ สง่เสรมิ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ  

ไม่น้อยกว่า 50 
ผลงาน 

44 ผลงาน 

9. ผลการจัดอันดบัด้วย Webometries Ranking ได้รับการจัดอันดับ
ไม่เกิน อันดับที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 

ไม่เกินอันดับที่ 
15 

อันดับที่ 31 

10. สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณรายได้  เท่ากับ 60:40 62 : 58 
11. มหาวิทยาลัยได้รบัการจัดอันดับความโปรง่ใสที่ดีข้ึนร้อยละ 2  ร้อยละ 2 ร้อยละ 2.91 
12. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ีต่อมหาวิทยาลัย
ในทุกมิติ  

ค่าเฉลี่ย           
ไม่น้อยกว่า 4.00 

ค่าเฉลี่ย 4.43  
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 1.2 ผลการดำเนนิงานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 2560-2564 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ร้อยละของบัณฑิตครทูี่สอบบรรจุได้ในการสอบในปีแรกที่
จบการศึกษา 

ร้อยละ 83.33 52.97 

2.จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง ชุมชน 13 12 
3.จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   

ล้านบาท 50 4.96 

4. ร้อยละของผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์สอดคล้องกบั
การพัฒนาท้องถ่ินและโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ปญัหา
ของท้องถ่ิน หรือปัญหาระดบัประเทศ 

ร้อยละ 52.00 12.00 

5. ผลการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดบัเอเชีย)  อันดับที ่ 200 205.50 
6. ผลการจัดอันมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking เมื่อ
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยกลุม่ราชภัฏ 

น้อยกว่า
อันดับที ่

15 25 

7.ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 2 2.78 

8. คะแนนการประเมิน EdPEx คะแนน 250 277 
 
 1.3 จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์  
  1.3.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 – 2563   
  ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาใหม่ จำนวนทั้งสิ ้น 1,853 คน ประกอบด้วย
ปริญญาตรี  จำนวน 1,591 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 180 คน ระดับปริญญาโท จำนวน       
41 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 41 คน โดยมีการเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 -
2563 จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้  

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

2561 2562 2563

จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
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 นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในปีการศึกษา 
2561 – 2563 ระดับปริญญาตรี มีแนวโน้มลดลง ร้อยละ 27.28  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีแนวโน้ม 
คงที่  ระดับปริญญาโท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 65.85 และ ระดับปริญญาเอก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
95.12 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
  1.3.2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 – 2563  
  ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาทั ้งหมด จำนวน 8,567 คน ประกอบด้วย 
ประกอบด้วยปริญญาตรี  จำนวน 7,854 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 375 คน ระดับปริญญาโท 
จำนวน 197 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 141 คน โดยมีการเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี
การศึกษา 2561 – 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี ้

  นักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา      
2561 – 2563 ระดับปริญญาตรี มีแนวโน้มลดลง ร้อยละ 19.84 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 52.00 ระดับปริญญาโท มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.05 และ ระดับปริญญาเอก มีแนวโน้ม
ลดลง ร้อยละ 12.77  เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
  1.3.3. จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษา ปกีารศึกษา 2560 - 2562  
  ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย มีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 2,698 คน 
ประกอบด้วย ประกอบด้วยปริญญาตรี  จำนวน 2,522 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 145 คน 
ระดับปริญญาโท จำนวน 24 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 7 คน โดยมีการเปรียบเทียบจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี ้
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 ผู้สำเรจ็การศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 
2560 – 2562 ระดับปริญญาตรี มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15.68  ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 54.25 ระดับปริญญาโท มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 และ ระดับปริญญาเอก มีแนวโน้ม
ลดลง ร้อยละ 70.83 เปรียบเทียบกบัปีทีผ่่านมา 
 
 1.4 หลักสูตรท่ีเปิดสอน  
 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนหลักสูตรทีเ่ปิด
สอนจำนวนทัง้สิ้น 24 หลกัสูตร 82 สาขาวิชา เมื่อเปรียบเทยีบจำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน ปกีารศึกษา 2561 - 
2563  จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
 

   
 สาขาวิชาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2561 – 2563 คณะที่มสีาขาวิชาที่เปิดสอนเพิม่ข้ึน ได้แก่ คณะครุศาสตร์
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทีม่ีการลดสาขาวิชาทีเ่ปิดสอน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
 1.5 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์   
  ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย มจีำนวนบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 1,074 คน ประกอบด้วย
บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 577 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จำนวน 517 คน  
  1.5.1 การเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 -2563 จำแนกตาม
ประเภทบุคลากร ดังนี ้
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  เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร บุคลากรประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีจำนวนมากที่สุดและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ ้น เมื ่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 6.88 
รองลงมา บุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราว และมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 3.63 
บุคลากรประเภทข้าราชการ มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 2.27 บุคลากรประเภท
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 13.46  บุคลากร
ประเภทพนักงานราชการ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 
บุคลากรประเภทลูกจ้างประจำ และมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลำดับ  
  1.5.2 เปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2561 – 2563 จำแนกตามตำแหน่งทาง
วิชาการ  
 

 
  
  เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรจำแนกตามประเภททางวิชาการ บุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ 
ประเภทอาจารย์มีจำนวนมากที่สุดและมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 1.66 รองลงมา 
บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทผู้ช่วยศาสตราจารย์และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปทีี่ผ่านมา คิด
เป็นร้อยละ 29.59 และ บคุลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการประเภทรองศาสตราจารย์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามลำดับ  
  1.5.3 เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2561 – 2563 จำแนกตามคุณวุฒิ 
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  เมื ่อเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2561 – 2563 จำแนกตามคุณวุฒิ 
บุคลากรสายวิชา ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.64 และบุคลากรสายวิชา
ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปงีบประมาณที่ผ่านมา  
 
 1.6 งบประมาณ 
  ปงีบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรบัใช้ดำเนินงานตามพันธ
กิจ จำนวนทั้งสิ้น 952,867,300 บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 581,777,300 บาท และ
งบประมาณรายได้ จำนวน 371,090,000 บาท ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2562 -2564 รายละเอียด ดังนนี ้
  1.6.1 เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปงีบประมาณ 2562 – 2564 
จำแนกตามประเภทงบประมาณ  
  

 
 
 เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2562 -2564  จำแนกตามประเภท
งบประมาณ งบประมาณแผ่นดินได้รับการจัดสรรมากที่สุดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ ่านมา       
คิดเป็นร้อยละ 20.37 ส่วนงบประมาณรายได้ มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 10.88   
  1.6.2 จำนวนงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตาม
งบประมาณประเภทเงินรายจ่าย  

 

 
 
 เมื ่อเปรียบเทียบจำนวนเงินงบประมาณที่ได้ร ับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564 
จำแนกตามงประเภทเงินรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประเภทงบลงทุน ได้รับการจัดสรรเงินสูงที่สุด 
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มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ  11.45 รองลงมา งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประเภทงบดำเนิน งาน มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.05 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประเภทงบอุดหนุน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.14   
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประเภทงบรายจ่ายอื่น มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 27.21 และงบประมาณที่ไดร้ับ
การจัดสรรประเภทงบบุคลากร มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 5.68 ตามลำดับ       
  1.6.3 เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณกองทุนสำหรับการพฒันางานด้านต่าง ๆ  ปีงบประมาณ 
2562 – 2564 จำแนกตามประเภทกองทุน 
 

 
 
 เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณกองทุนสำหรบัการพัฒนางานด้านต่าง ปีงบประมาณ 2562 -2564 
จำแนกตามประเภทกองทุน จำนวนเงินงบประมาณประเภทกองทุนพฒันาบุคลากร มีแนวโน้มเพิม่ขึ้นร้อยละ 
93.49 กองทุนพัฒนางานวิจัย มีแนวโน้มเพิม่ขึ้น ร้อยละ 132.42 กองทุนพัฒนานกัศึกษา มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 421.51  และ ในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน
เงินงบประมาณ 200,494,550.85 บาท  
 
 1.7 สิ่งอำนวยความสะดวก  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพื้นที่ให้บริการ 4 พื้นที่ ได้แก่  

1. จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้
การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติจริงสำหรับนักศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ เช่น อาคารเรียน 1 -7 ศูนย์
วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา อาคารเลี้ยงไก่ สนามกีฬากลาง หอพัก อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
  แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab หอนิทัศน์ราชภัฏ ศูนย์การศึกษาพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
Co – Working Space  ศูนย์การเรียนรู ้ศาสตร์พระราชา ห้องปฏิบัติการด้านดนตรี ห้องปฏิบัติการนิเทศ
ศาสตร์ อาคารปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ เป็นต้น  

2. จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ 615 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้
การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติจริงสำหรับนักศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ เช่น อาคารเรียน อาคาร
อเนกประสงค์หอพักนักศึกษา เป็นต้น  

3. กรุงเทพมหานคร มพีื้นที่ 4 ไร่ 43 ตารางวา อาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้การจัดการ
เรียนการสอน การฝึกปฏิบัตจิรงิสำหรบันักศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ เช่น อาคาร 60 ปี อาคารหอประชุม  
อาคารเรียน 1  

 -
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จ านวนงบประมาณกองทุนส าหรับการพัฒนางานด้านต่างๆ ปีงบประมาณ 2562 - 2564 จ าแนก
ตามประเภทกองทุน
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4. จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 74.5 ตารางวา  
 

2. นโยบาย ยุทธศาสตรช์าติและแผนท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดไว้ใน มาตรา 65 ให้รัฐบาลต้องจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นทิศทางการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลา 20 ปี รวมทั้งออกเป็นพระราชบัญญัติ
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดในหมวด 1 มาตรา 5 ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ   ให้สอดคล้อง

และบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
จะต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี ส่งผลให้ทุกแผน
รวมทั้งแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราขภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต้อง
เชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว แผน
ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีประเด็นยทุธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ได้้แก่่ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : พัฒนาภาคการผลิตและบริการ พัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพมนุษย์ : ปฏิรูปการเรยีนรู้ 
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต คนไทยที่มีคุณธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สร้างสุขภาวะที่
ดี และความอยู่ดีมีสุข ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างความมั่นคงในชีวิต 
และทรัพย์สิน สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม และความสมานฉันท์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรบัสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ : ระบบบริหารราชการแบบบูรณาการพัฒนาข้าราชการมืออาชีพ 
ต่อต้านการทุจริต ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 23 ประเด็น  
    เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์์ชาติิให้้บรรลุุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็นที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เป้าหมาย ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที ่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ ่มมากขึ ้น  ประเด็นที ่ 10 การปรับเปลี ่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูม ิใจในความเป็นไทยคนไทยนำหลัก ปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศ ประเด็นที ่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงช ี วิต 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ประเด็นที ่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ เป ้าหมาย คนไทยมี
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การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม เป้าหมาย ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม  
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมาย 
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ ประเด็นที ่ 23 การวิจัยและพัฒนา เป้าหมาย 
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน 
 2.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

     การจัดลำดับความสำคัญและเจตนารมณ์ของ SDGs 
เพื่อเป็นแนวทางให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย และสร้าง
อนาคตที่ดีกว่าเดิมสำหรับทุกคนภายในปีพ.ศ. 2573 โดย
เป้าหมายเหล่านี้มุ่งหวังที่จะขจัดความยากจน กระตุ้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื ่อมล้ำ ปกป้องสิ ่งแวดล้อม 
จ ัดการร ับม ือก ับการเปล ี ่ ยนแปลงสภาพอากาศใน
ขณะเดียวกัน ส่งเสริมธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสันติถาพ และ

ความมั่นคงปลอดภัย เกือบทั่วทุกประเทศ และภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงระดับอุดมศึกษาเป็นกลไกที่สำคัญในการมี
ส่วนรวมของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างองค์ความรู้ 
ช้ีนำแนวทางและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวใจหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลักโดยมี 169 เป้าหมายย่อย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) โดย The time Higher Education Impact Ranking  ในเป้าหมาย ดังนี้ เป้าหมายท่ี 1 ขจัดความ
ยากจนทุกรูปแบบในทุกพื ้นที่ เป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั ่นคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมทีย่ั่งยืน เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม
สวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที ่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลติภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมาย
ที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ เป้าหมายที่ 17 สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกนั 
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ครั ้งนี ้ ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี          
(พ.ศ.2561-2580) ซ ึ ่งเป ็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 
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(Sustainable Development Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมาย 1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคม
เพิ่มข้ึน 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง 4 ) สถาบันทางสังคม มีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม เป้าหมาย  1) ลดปัญหาความเหลื ่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม         
ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 2) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป้าหมาย  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป้าหมาย ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงข้ึน 
 2.5 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  
 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ได้ถูกจัดทำข้ึนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงมี
เป้าหมาย ไม่เพียงแค่พัฒนาศักยภาพของคนในประเทศเท่านั้น แต่มุ่งให้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศเป็น
แหล่งรวมทรัพยากรทางด้านความคิดทั้งบุคลากร ความรู้และเครื่องมือที่นำสมัย เพื่อการสร้างผลงานวิจัยใหม่ 
ๆ แนวคิดและองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตลอดจนการสร้างหลักสูตรช้ันนำที่สามารถผลิตบุคลากรที่ตอบสนองตลาดแรงงานในสัดส่วน ที่เหมาะสม โดย
มีมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับระดับสากล ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศในภาพรวม 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี เป็นไปตามเจตนาที่ตั้งไว้ ที่ต้องการเห็นอุดมศึกษาเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลือ่น
การพัฒนาประเทศ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน บนพื้นฐานการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
เป็นสำคัญ โดยมี วัตถุประสงค์ของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้
เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้วสร้างปัญญาให้สังคมไทยและสังคมโลก ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ให้เป็น
ปัจจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ยกระดับ
ศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและตอบ
โจทย์ยุคโลกาภิวัตน์ 2. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม มาใช้เพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  3.เพื ่อสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงานการสร้าง
งานและการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในท้องถ่ิน หรือภูมิลำเนาของตนเอง  4. เพื่อพัฒนาและปรับปรงุการ
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กำกับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเองของ
สถาบ ันอ ุดมศึกษาสามารถพัฒนาระบบบริหารแบบม ืออาชีพ ด ้วยการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Re - Positioning) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้ง ทักษะความคิดและการรู้คิด 
เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
นักศึกษา เสริมสร้างความรู ้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี ่ยนแปลงที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลกัของอุดมศึกษาไทยให้เปน็แหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้
ความรู้ สร้างผลงานวิจัยค้นหาคำตอบที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนำความรู ้ไป
แก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถ่ิน ยุทศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกำกับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยใน
ทุกด้าน 
 2.6 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 

   กรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
เพื ่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศ ที่
สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และ
นโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ “เตรียมคนไทยแห่ง
ศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง 
สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง

ทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” โดยมีแพลตฟอร์ม (Platform) 
ความร่วมมือที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์ของการพัฒนากับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) การพัฒนา
กำลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ  
 2.7 แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570  

การผลิตและพัฒนากำลังคนทั ้งในวัยเร ียนท ี ่กำล ังจะก ้าวเข้าส ู ่ว ัยทำงาน 
(Manpower) ให้มีองค์ความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์พร้อมต่อการทำงานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน (Soft 
& Hard Skills) ตลอดจนการจัดการศึกษาสำหรับวัยทำงานที่ประสงค์จะกลับเข้าสู่
ระบบอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในระดับที ่สู งขึ ้นไป หรือเพื่อ
แสวงหาความรู้เสริมสร้างสมรรถนะเพิ่มเติมตามความสนใจอันจะมีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงโดยตรงต่อการสร้างโอกาสเป็นใบเบิกทางในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน การ
พัฒนาทักษะการทำงาน การเปลี่ยนสายงาน (ReSkills & Up Skills) แต่ยังรวมไป
ถึงแนวทางการจัดการศึกษาในลักษณะ Sandbox นำไปสู ่การพัฒนาการจัด

การศึกษาและพัฒนากำลังคนรูปแบบใหม่ การพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูง อาจารย์นักวิชาการ และนักวจิัยใน
สถาบันอุดมศึกษา (Brainpower) ให้ได้รับการพัฒนาและเปิดโอกาสเพื่อการสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ใหม่
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาประเทศ การสร้างระบบนิเวศวิจัยในสถาบันอดุมศึกษา (Research 
Ecosystem Building) ที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship 
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Education) และการจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation) ให้มีความเข้มแข็ง
สามารถดำเนินพันธกิจเป็นไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาข้ึนสู่ระดับ
โลก (Word University Ranking) ซึ ่งย่อมมีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มขีดสามารถทางการแข่งขันของประเทศที่จะนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวม การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในวงกว้างให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ดังนี้ เป้าหมาย 1 : กำลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณรองรบัการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงตามกระแส
โลก ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพคน เป้าหมาย 2 : งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ 2 : ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา และ เป้าหมาย 3 : สถาบันอุดมศึกษามี
สมรรถนะตรงตามอัตลักษณ์/จุดแข็งเพื่อให้เกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ 3: จัดระบบอุดมศึกษา
ใหม่  
 2.8 ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในการเปน็สถาบันการศึกษา
เพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น โดยจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
 ต่อมาได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บน
ฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตาม
เจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์บนพื้นฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย
นำไปสู่ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ โดยมี วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่
นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าหมาย 1 ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. 
ด้านสิ ่งแวดล้อม 4. ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การผลิตและพัฒนาครู เป้าหมาย 1. บัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู ้ใช้บัณฑิต  2. บัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4  และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์เก่าแต่ละช่วงวัย 3. บัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้าหมาย 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศด้วยการบูรณการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 3. 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าหมาย 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร ับการ
ยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถ่ินที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 2. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและ
ความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
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   2.9 ย ุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี          
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้แบ่งการ
ดำเนินงานหรือช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
ระหว่าง พ.ศ. 2560-2564 ที่มีจุดเน้นที่การเริ่มต้นของการพัฒนามหาวิทยาลัยการ
วางและปรับโครงสร้างองค์การในทุกมิติ การสร้างความร่วมมือ และเริ่มต้นสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 
2565-2569 มีหลักการตั้งอยู่บนการพฒันามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้
ขอบเขต เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถบริหารตนเองได้ ขณะที่ใน ระยะที่ 3 
คือ พ.ศ. 2570 - 2574 เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นบรรษัทภิบาลเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคม ผู้เรียนสามารถจะสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา สร้างการ
เป็นหุ้นส่วนร่วมที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยองค์การภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม และคงความเป็นมหาวิทยาลัยบริหารตนเอง และ ระยะที่ 4 คือ พ.ศ. 2575 - 2579 มีจุดเน้นคือการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ดังนี้ ช่วงการพัฒนาระยะท่ี 2 ระหว่างปีที่ 6 – 10  (พ.ศ. 2565 -2569) “พัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้
ขอบเขต เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถบริหารตนเองได้” เป้าหมาย 1. การเป็นองค์การบริหารตนเองของ
มหาวิทยาลัย 2. การเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างไม่มีขอบเขต 3. ความร่วมมือที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ท้องถิ่นและชุมชน 4. เครือข่ายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. แนวทางสู่การเป็นบริษัทที่มีรายได้เพื่อกจิการ
ทางการศึกษาและการบริการสาธารณะ 6. การเป็นมหาวิทยาลัยที ่ได้รับการยอมรับและพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์กลางของอินโดจีน 
 2.10 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 - 2569 
 วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรบัคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากบนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน” เป้าประสงค์ 1. บัณฑิต
เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 2. วิจัยและนวัตกรรม สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
และมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน ท้องถ่ินเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
3. เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้ง
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  4. ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัย
เกื้อกูลการเรยีนรู้ และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน  มีนวัตกรรม ทำให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีนโยบายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ ด้านการพัฒนาท้องถิน่ 
นโยบายข้อท่ี 1 สร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เพื่อสร้างเมืองและชุมชน ท้องถ่ิน 
ให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้านการผลิตและพัฒนาครู นโยบายข้อที่ 2 ยกระดับการผลิตและ
พัฒนาครู ร่วมพัฒนาครูและโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพสูง ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
บัณฑิต นโยบายข้อท่ี 3 พัฒนาการศึกษาใหม่เพื่อสร้างบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 
มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ นโยบายข้อที่ 4 สร้างระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกลูการ
เรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
 
2.11 ความเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตรช์าติและแผนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบสภาพแวดล้อมต่อมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพันธกิจในการ 1) การจัดการศึกษา        
2) การวิจัยและการสรา้งนวัตกรรม 3) การงานพันธกิจสัมพันธ์และการบำรงุศิลปวัฒนธรรม และ 4) การบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับประเทศ แผนยุทธศาสตร์มรวอ. ระยะ 20 ปี แผนกลยทุธ์  
และการวิเคราะห์เชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis ทำการวิเคราะห์
เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพปัจจุบันสาระสำคัญ ดังนี้  

3.1 การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อองค์กร (SWOT Analysis) 

ปัจจัยภายใน ถ่วงน้ำหนัก คะแนน 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 
จุดแข็ง Strengths (S)    
S1 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญา Productive 

Learning มุ่งเน้นการผลิตผลงานเชิงสร้างสรรค์   
0.05 4 0.2 

S2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการมีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอน 

0.05 5 0.2 

S3 มีวารสารวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 และ TCI 2  0.025 3 0.075 
S4 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและการแสดงเป็นจำนวนมาก 0.05 3 0.15 
S5 มีคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ในด้านสังคมและด้านวิทยาศาสตร์ 0.05 4 0.2 
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ปัจจัยภายใน ถ่วงน้ำหนัก คะแนน 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 
S6 แหล่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ด้านอาหาร และธุรกิจบริการ พร้อมต่อการเรียนการสอน การให้บริการ  
0.05 4 0.2 

S7 มีงบประมาณเพียงพอของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาตามพันธกิจ 0.025 4 0.125 
S8 มีพื้นที่เป้าหมายทางการบริการวิชาการที่ชัดเจน (จ.ปทุมธานี จ.สระแก้ว) 0.025 5 0.125 
S9 การนำองค์กรของผู้บริหารอย่างมีวิสัยทัศน์ 0.05 3 0.15 
S10 มีการพัฒนาระบบการสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น ระบบ E-sarabrun 

ระบบ E-HR 
0.025 5 0.125 

S11 มีการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้      
ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 

0.05 4 0.2 

S12 มีผลการประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metric อยู่ในระดับต้นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

0.025 4 0.1 

S13 มีการจัดการทรัพย์สินและรายได้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 0.025 4 0.1 
รวม 0.50 

 
1.95 

จุดอ่อน Weakness(W) 
W1 ขาดการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการ 

ABCD เช่น บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะการสอนแบบ ABCD                 
สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ ABCD ยังไม่ครบถ้วน      
ระบบ WiFi ที่ไม่ครอบคลุมในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยประสิทธิภาพการ     
ใช้งานไม่เสถียร ส่งผลต่อการสืบค้นของอาจารย์และนักศึกษา 

0.05 5 0.25 

W2 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชุมชนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิง  
การพัฒนาท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์ 

0.025 4 0.1 

W3 ขาดความร่วมมือการทำวิจัยกับภาคเอกชน  0.025 5 0.125 
W4 ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการวิจัย และระบบกลไกสนับสนุน

การดำเนินงานวิจัย เช่น กระบวนการขอทุนวิจัยภายในและภายนอก   
การกระจายอำนาจให้คณะสามารถบริหารจัดการงานวิจัยได้ การได้รับ
เงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายในและภายนอกมีจำนวนน้อย สร้างแรงจูงใจ
ในการผลิตผลงานวิจัย การพัฒนาบุคคลากรทักษะในการขอทุนวิจัย
ภายนอก การทำวิจัยเชิงพื้นที่ ระบบการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่   

0.05 5 0.25 

W5 ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ และขาดระบบ
กลไกลสนับสนุนการดำเนินงานการบริการวิชาการ เช่น ระเบียบข้อบังคับ 
ขาดความยืดหยุ่น การจัดหารายได้ในการบริการวิชาการ บุคลากรขาด
ทักษะและประสบการณ์พัฒนาเชิงพื้นที่ไม่ต่อเน่ือง การวางแผนการ
ดำเนินงานในการลงพื้นที่ การศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนลงพื้นที่
ในการปฏิบัติ ขาดเป้าหมายของผลสัมฤทธ์ิในการลงพื้นที่บริการวิชาการ 
ที่ชัดเจน 

0.05 5 0.25 

W6 ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ 0.025 3 0.075 
W7 ขาดการพัฒนาผลงานการบริการวิชาการ นวัตกรรมเชิงประจักษ์         

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบูรณาการของศาสตร์วิชาใน
การบริการวิชาการและการทำงานเชิงพื้นที่  

0.025 4 0.1 

W8 ขาดการระบบและกลไกลในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

0.05 5 0.25 
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ปัจจัยภายใน ถ่วงน้ำหนัก คะแนน 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 
W9 ขาดแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวารสารในการเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรม 
0.025 5 0.125 

W10 ขาดฐานข้อมูลร่วมของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุนที่สามารถ
นำมาใช้ประกอบการดำเนินงาน เช่น ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ฐานข้อมูลในการทำงานเชิงพื้นที่ ฐานข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

0.025 4 0.1 

W11 ขาดระบบการสื่อสาร ภาพลักษณ์ ทั้งภายใน และภายนอก                  
ที่มีประสิทธิภาพ 

0.05 5 0.25 

W12 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลไม่มีมาตรฐาน 0.025 4 0.1 
W13 ขาดระบบวิธีการในการสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์การให้เป็น

รูปธรรมและไม่สอดคล้องค่านิยมหลัก 
0.025 4 0.1 

W14 บุคลากรขาดทักษะการเป็นบุคลากรมืออาชีพ  0.025 4 0.1 
W15 ขาดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน   
0.025 4 0.1 

รวม 0.5 
 

2.275 
รวมปัจจัยภายใน 1.00 

 
4.225 

  3.2 การวิเคราะห์และประเมินปจัจัยภายนอกท่ีมผีลกระทบต่อองค์กร (SWOT Analysis) 

ปัจจัยภายนอก 
ถ่วง

น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

โอกาส Opportunity (O) 
O1 นโยบาย ววน. สนับสนุนให้สถาบันการศึกษามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 0.1 4 0.4 
O2 ความคาดหวังของจังหวัด ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่มีต่อมหาวิทยาลัยในการ

เข้าไปพัฒนาพื้นที่มีความหลากหลาย 
0.05 4 0.2 

O3 ความต้องการในการเข้าศึกษาและได้รับการพัฒนาของนักเรียนและ
สถานศึกษามีจำนวนมากและหลากหลาย 

0.05 4 0.2 

O4 การปฏิรูปการเรียนรู้การศึกษาทำให้มีความต้องการเกิดนวัตกรรมด้านการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนในรูปใหม่ที่หลากหลาย 

0.05 5 0.25 

O5 มีระบบนิเวศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาครูที่หลากหลายและ
เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ 

0.05 4 0.2 

O6 นโยบายกระทรวง อว.ที่มีความยืดหยุ่นที่ต่อการขยายงานด้าน 
reskill/upskill / Credit bank 

0.075 4 0.3 

O7 นโยบายการเปิดประเทศขยายการเปิดรับนักศึกษาจากต่างประเทศภายหลัง
สถานการณ์ โควิด-19 

0.05 3 0.15 

O8 การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ และผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 0.075 4 0.3  
รวม 0.5 

 
2.00 

ภัยคุกคาม Threats (T) 
   

T1 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน ความล้าสมัยของกฎหมาย
จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ไม่สอดคล้องกับระบบอุดมศึกษายุคใหม่ 

0.05 4 0.2 

T2 ความซ้ำซ้อนของการดำเนินทำงานแบบบูรณาการ ในการดำเนินงานกับ
หน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 

0.05 3 0.15 
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ปัจจัยภายนอก 
ถ่วง

น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

3 ประชาชนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาเลี้ยงชีพ ไม่ให้ความสำคัญใน       
การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่กับมหาวิทยาลัย 

0.05 2 0.1 

T4 เกณฑ์มาตรฐานการผลิตครูไม่สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

0.05 3 0.15 

T5 ปัญหาเศรษฐกิจของผู้เรียน 0.1 5 0.5 
T6 การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาที่สูงขึ้น 0.1 5 0.5 
T7 ความเหลื่อมล้ำของการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 0.05 3 0.15 
T8 การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลและสภาวะความปั่นป่วนทางสังคม    

ทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง 
0.05 3 0.15 

 
รวม 0.5 

 
1.90  

รวมปัจจัยภายนอก 1.00 
 

3.90 

  3.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือกำหนดกลยุทธ์มหาวิทยาลยั  

 การกำหนดกลยทุธ์มหาวิทยาลัยโดยใช้การวิเคราะห์ TOWS Matrix  ใน 4 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์
กลยุทธ์เชิงรุกโดยนำจุดแข็ง Strengths (S) จบัคู่กับ โอกาส Opportunity (O) การวิเคราะห์หากลยทุธ์เชิงรบั 
จุดแข็ง Strengths (S) จับคู่กับภัยคุกคาม Threats (T)  การวิเคราะห์หากลยุทธ์เชิงแก้ไข จุดอ่อน Weakness(W) 
จับคู่กบัโอกาส Opportunity (O)  จุดอ่อน Weakness(W) จับคู่กับภัยคุกคาม Threats (T)   ดังนี้  
 
SO (กลยุทธ์เชิงรุก) 
SO1 สร้างความร่วมมือทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสตูรแบบบรูณาการ
รูปแบบใหม่ (S1,S3/O6,O7,O8)  
SO2 สร้างความร่วมมือกบัเครอืข่ายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (S1/O4,O5) 
SO3 สร้างบัณฑิตสมรรถนะสงู บ่มเพาะความเป็นผูป้ระกอบการ จิตอาสา และสร้างวิศวกรสงัคม 
(S1,S3/O1,O2)  
SO4 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออาชีพ (S1,S3/O4,O5) 
SO5 สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (S2,S3/O4) 
SO6 พัฒนางานบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพืน้ที่ต้นแบบเพื่อเร่งผลิตผลงานวิชาการรับใช้
สังคม (S10, O1, O2, O8)  
SO8 สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถ่ิน (S8 /O1,O2)  
SO9 พัฒนากระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) (S1,S8/O1,O5)  
SO10 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นข้ัวความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Market place)  
(S7,S8/O1,O2) 
SO11 มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรยีนรู้ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (S2,S6/O2,O3,O4)  
SO12 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University) (S12/O1) 
SO13 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป ็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาผู ้ประกอบการ  (Entrepreneurial 
University) (S1,S2,S6,S13/O4,O6,O8) 
SO14 พัฒนามหาวิทยาลัยแหง่นวัตกรรม (Innovative University) (S1,S4,S6,S13/O4) 
SO15 พัฒนามหาวิทยาลัยสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University)(S11/O1)  
SO16 บริหารจัดการรายไดจ้ากสินทรพัย์ (S13/O1,O6,O8)  
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SO17 พัฒนาประสทิธิผลการบรหิารโรงเรียนสาธิต  (S1,S8/O2,O3,O4 ) 
ST (กลยุทธ์เชิงรับ) 
ST1 ยกระดับการเรียนรู้ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy) 
(S1,S3/T5,T6) 
ST2 สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เสริมพลังทางสังคม (S4/T6) 
ST3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพฒันาชุมชนท้องถ่ิน (S10/T2) 
WO (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
WO1 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรร่วมจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน
ระดับสากล (W1/O1,O3,O4,O5,O6)  
WO2 พัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานภูมิปัญญา (W1/O1,O2,O5) 
WO3 พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น (W2,W3/O1) 
WO4 พัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อพัฒนาพื้นที่
แบบบูรณาการ (W3/O1) 
WO5 พัฒนาส่งเสริมการสร้างแบรนด์เมืองแห่งอนาคตตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG)(W4,W5 
W6/O1,O2) 
WO6 ทำนบุำรุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ (W9,W10,W11/O1,O2) 
WO7 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดำริ (W7,W5,W6/O1,O2) 
WO8 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจทิัล (Digital University)) (W10/O1,O5)  
 WO9  ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding) (rebranding) (W11/O6,O7,O8)  
WT (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 
WT1 พัฒนามหาวิทยาลัยที่มกีารบรหิารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance University) 
(W12,W13,W14/T1,T4) 
WT6 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University (W14/T8) 
 

 
 3.4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์(SC) ความได้เปรยีบเชิงกลยุทธ์ (SA) โอกาสเชิงกลยุทธ์(SO) 
1.ค่านิยมของคนในยุคปัจจุบันมี
ความสนใจในการเรียนนอก
ห้องเรียน การเรียนรูผ้่านระบบ
ออนไลน์ และการเรียนรูผ้่านการ
ปฏิบัติงานจริงที่เน้นภาคปฏิบัติ
มากกว่าทฤษฎี 
2. การแข่งขันกันของมหาวิทยาลัย
ไทยที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่
โดดเด่นของตัวเอง เพื่อใหเ้ป็นที่
จดจำต่อสังคม  

1. การมีหลักสูตร/โครงการบม่
เพาะผูป้ระกอบการรายใหม่ 
(Startup) ทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2. การมีผลงานด้านพันธกจิ
สัมพันธ์ลกัษณะของ Area base 
และ มีอาจารย์ทีร่ับผิดชอบพื้นที่
ดูแลงานด้านพันธกิจสัมพันธ์และ
ชุมชนอย่างกว้างขวางในเขตพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้วทกุอำเภอ 
3. การมีหลักสูตรที่ตอบสนองตอ่

1. การมีศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ เพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถท้องถ่ินและชุมชน
ในการยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิต 
2. การมหีลักสูตรบูรณาการ
ร่วมกับเครือข่ายทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน และร่วมกบั
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
เน้นการนำดิจิทัล 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์(SC) ความได้เปรยีบเชิงกลยุทธ์ (SA) โอกาสเชิงกลยุทธ์(SO) 
3. ความยืดหยุ่นในระบบ
การศึกษาที่เปิดใหม้ีการจัดการ
เรียนการสอนแบบยืดหยุ่น สะสม
หน่วยกิต บูรณาการศาสตรห์ลาย
สาขาวิชา และการสอนแบบ
ออนไลน ์เพื่อตอบโจทย์ใน
สถานการณ์ปจัจบุัน 
4. ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกจิ ที่
ต้องการทักษะแรงงานทัง้ Hard 
Skill และ Soft Skill รวมถึงมี
แนวโน้มการนำ AI เข้าไปใช้ใน
อุตสาหกรรม  
5. ประเทศในกลุม่อาเซียน+3 (จีน 
เกาหลี ญี่ปุ่น) เปิดโอกาสให้มี
นักศึกษาเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพิ่มข้ึน 
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
และการสร้างนวัตกรรมจาก
งานวิจัยในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มมาก
ข้ึน รวมทั้งการสร้างฐานข้อมลู
ขนาดใหญ่เพื่อรองรบัการทำงาน 
และการเช่ือมโยงข้อมลูที่มากขึ้น 
6. การเป็นสังคมบนฐานความรู้ 
(Knowledge based society)   
ที่ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อนำมาใช้
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทัง้ด้าน
เศรษฐกจิและสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการ
พัฒนาตามแนวทางการ 
Reinventing ที่ชัดเจน ได้แก่ 
หลักสูตรอาหารและเครื่องดื่ม 
หลักสูตรการท่องเที่ยว และ
หลักสูตรสิง่แวดล้อม 
4. การมีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอน และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
เครือข่ายอย่างกว้างขวาง 
5. การมีการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดำเนินการที่เป็นเลิศ และมี
การดำเนินงานเพื่อสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
 
 
 

(Digitalization) เข้ามาใช้ในการ
บริหารจนทำให้เป็นที่น่าเช่ือถือ
ของชุมชน (Desirable) และ
เป็นที่พึ่งของชุมชน 
(Dependable) 
3. การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
และการสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและสร้างธุรกจิ
ใหม่ให้ชุมชน   
4. การนำความรู้ไปใช้ในการ
สร้างนวัตกรรม เพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชน มี
ผู้ประกอบการใหม่ในชุมชน ทำ
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
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บทท่ี 2 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 พ.ศ. 2565 – 2569 
 

ปรัชญา 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี    

ปณิธาน  
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมัง่ค่ังของชุมชน   

อัตลักษณ ์    
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน 

เอกลักษณ์  
 เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ค่านิยม  

VALAYA   
V  : Visionary เป็นผู้รอบรู ้และมีวิสัยทัศน์  
A  :  Activeness ทำงานเชิงรกุ ริเริ่มสร้างสรรค์  
L  :  Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง  
A  :  Adaptive ปรับตวัได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง  
Y  :  Yields ผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ 
A  :  Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรบัในการเปน็กัลยาณมิตร 

วัฒนธรรมองค์กร 
พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเปน็เลิศ ร่วมพัฒนาท้องถ่ิน 

สมรรถนะหลัก  
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพฒันาท้องถ่ิน  

พันธกิจ  
 1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ 
วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 2. พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือ       
กับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชน ท้องถ่ินให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
 3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน  
สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิสัยทัศน์  
 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรูส้ำหรบัคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมสง่เสรมิเศรษฐกิจและสังคมฐานราก       
บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพฒันาอย่างสมดลุและยั่งยืน 
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ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
1. ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยThe Times Higher 

Education Impact Rankings  ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างนวัตกรรมหรืองานวิจัย              

ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากต่อจำนวนความร่วมมือทั้งหมด 
3. จำนวนนักศีกษาคงอยู่หลักสูตรระยะสั้น  
4. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ที่มีการเรียนสะสมหน่วยกิต  
5. ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 

(Short Course) สร ้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการ              
จัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของแผน 
 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกระดับคุณภาพบัณฑิตและพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการและวิศกรสังคมในการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 2. เพื ่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่งเสร ิมเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนให้             
สร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชนท้องถ่ินเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
 3. เพื ่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหุ ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ ่น สู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานและถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี แล่ะร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบบริหาร       
ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค ์
 1. บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผูป้ระกอบการ วิศวกรสังคม 
เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสรมิเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม
ทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชนท้องถ่ินเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
 3. เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ 
รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4. ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู ้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน          
มีนวัตกรรมทำให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

1.1 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา  
1.1.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
1.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
1.1.3 นักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต 

 
คน 
คน 
คน 

 
9,000 
200 
100 

 
9,500 
300 
150 

 
10,000 
400 
200 

 
10,000 
500 
250 

 
10,000 
600 
300 

 คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 

 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.2 จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการระหว่างศาสตร์     
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์  

หลักสูตร 
 

2 4 6 8 10  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 

 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.3 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาการส่งเสริม     
พื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox)  

หลักสูตร 4 8 12 16 21  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.4 ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการ
ยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 12 14 16 18 20  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 
 งานวิขาศึกษาทั่วไป  
 งานศูนย์ภาษา 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.5 จำนวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษา    
ที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

ผลงาน 120 130 140 150 160  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 

 

ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

1.6 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับอ้างอิง 
หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

ผลงาน 30 35 40 45 50  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 

ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

1.7 จำนวนผลงานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ 
กพอ. กำหนด  

ผลงาน 250 270 290 310 330  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 

 

ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 

2565 2566 2567 2568 2569 
1.8 จำนวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล

ภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  

กิจกรรม  10 12 14 16 18  สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

 คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 
 งานวิเทศสัมพันธ์ 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.9 จำนวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup)     
ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย  
1.9.1 วิศวกรสังคม 

 
 

คน 

 
 

195 

 
 

245 

 
 

295 

 
 

345 

 
 

395 

 
 

 กองพัฒนานักศึกษา 

 
 
ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

1.9.2 ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) 
 

ราย 5 5 5 5 5  คณะ/วิทยาลัย  
 มรวอ.สระแก้ว 
 งานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ 

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

1.10 จำนวนชุมชนที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้       
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไขปัญหาและ    
การพัฒนาชุมชนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชน 10 12 14 16 18  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 
 กองพัฒนานักศึกษา 
 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

 งานวิชาศึกษาทั่วไป  

ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

1.11 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางาน
กิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย (Alumni & Senior Citizen 
Engagement index) 

ร้อยละ 50 60 70 80 90  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.12 อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  
ระดับดับปริญญาตรี  

- สาขาสังคมศาสตร์ 

 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 

65 

 
 
 

70 

 
 
 

75 

 
 
 

80 

 
 
 

85 

 คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 

 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 

2565 2566 2567 2568 2569 
- สาขาวิทยาศาสตร์  
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
- สาขาสังคมศาสตร์  
- สาขาวิทยาศาสตร์ 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

70 
90 
 

80 
70 
70 

75 
95 
 

85 
75 
75 

80 
95 
 

90 
80 
80 

85 
95 
 

95 
85 
85 

90 
95 
 

95 
90 
90 

1.13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ค่าเฉลี่ย มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

 คณะ/วิทยาลัย 
 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

1.14.1 ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 

 
 

ร้อยละ 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 คณะ/วิทยาลัย 
 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหว้า 
รองอธิการบดี 

 1.14.2 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 

        ระดับ B2  (ปริญญาโท) 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

 คณะ/วิทยาลัย 
 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรม สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชน ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 

2.1 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์          
การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น                   
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม  

ล้านบาท 35 35 40 40 45  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 
 ร.ร.สาธิต มรวอ. 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำใช้ประโยชน์ในชุมชนและ     
เชิงพาณิชย์  
 

ผลงาน 8 9 10 11 12  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว  
 ร.ร.สาธิต มรวอ. 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 

2565 2566 2567 2568 2569 
2.3 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนา        
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้     
ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรและ
อาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อ
ผลงานวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ  
 

40 45 50 55 60  คณะ/วิทยาลัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.4 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์        
การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว            
ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร และการจด          
อนุสิทธิบัตร  

ผลงาน 8 9 10 11 12  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.5 จำนวนโครงการวิจัยที่ถูกกำหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะ 

โครงการ 1 2 3 4 5  คณะ/วิทยาลัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.6 จำนวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลังทางสังคม     
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการ
พัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 

สัญญา/ 
โครงการ 

10 12 14 16 18  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สรแก้ว  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ร.ร.สาธิต มรวอ. 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.7 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิด
จากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนใน
การแก้ไขปัญหาชุมชน 

ผลงาน 50 60 70 80 90  คณะ/วิทยาลัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.8 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้       
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน/การฝึกหัดครู ต่อจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 15 20 25 30 35  คณะ/วิทยาลัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 



32 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 

2565 2566 2567 2568 2569 
2.9 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 
ร้อยละ - - 1 2 3  คณะ/วิทยาลัย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ท่ี 3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.1 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเอง  ชุมชน 3 3 4 4 5  คณะ/วิทยาลัย 

 มรวอ.สรแก้ว 
 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.2 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และ              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น สถาน
ประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้าง       
การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่  

ร้อยละ 60 65 70 75 80  คณะ/วิทยาลัย 
 สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 งานวิชาศึกษาทั่วไป 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

3.3 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ล้าน
บาท  

10 12 14 16 18  คณะ/วิทยาลัย 
 กองพัฒนานักศึกษา 
 งานบริหารทรัพย์สิน   
และรายได้ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.4 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ 
วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
สินค้าชุมชน  

ล้าน
บาท 

2 
 

4 
 

6 
 

8 
 

10 
 

 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 งานบริหารทรัพย์สิน   
และรายได้ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.5 จำนวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่  

เรื่อง 8  10 12 14 16  คณะ/วิทยาลัย 
 มรวอ.สระแก้ว  
 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

 
 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 

2565 2566 2567 2568 2569 
3.6 ร้อยละของจำนวนเงินที่ได้รับจากการให้           

บริการวิชาการ 
ร้อยละ  

 
5 10 15 20 25 • คณะ/วิทยาลัย 

• มรวอ.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม       

การเรียนรู้และ   
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.7 จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่มีแผนและกิจกรรมในการ
ยกระดับการจัดการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศ 

โรงเรียน 30 
 

35 
 

40 45 50 • คณะครุศาสตร์ 
• สำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

3.8 จำนวนโรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่ ในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

โรงเรียน 2 4 6 8 10 ร.ร.สาธิต มรวอ. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน มีนวัตกรรมทำให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.1 ผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) อันดับ 350 325 300 250 200 งานอาคารสถานที่ ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 

รองอธิการบดี 
4.2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ระบบเครือข่าย  
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 

4.00 
มากกว่า 

4.00 
มากกว่า 

4.00 
มากกว่า 

4.00 
มากกว่า 

4.00 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ อ.ไชย มีหนองหว้า 

รองอธิการบดี 
4.3 ร้อยละของโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมคณะ/

วิทยาลัยที่มีการดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดตั้ง
พื้นที่นวัตกรรม (Innovation Space )  

ร้อยละ 60 65 70 75 80 • คณะ/วิทยาลัย 
• งานอาคารสถานที่ 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

4.4 จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากการจัดตั้ง
กองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund)  

นวัตกรรม 1 2 3 4 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

4.5 จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการบริหาร
จัดการที่นำมาใช้ในการเพิ่มความสามารถให้กับ
อาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

นวัตกรรม 5 6 7 8 9 งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

4.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

คะแนน 90 91 92 93 94 งานบริหารงานบุคคล ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.7  ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
คะแนน 270 290 310 330 350 งานมาตรฐานและจัดการ

คุณภาพ 
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

4.8 ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ที ่มีผลการประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 งานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

4.9 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย คะแนน มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

งานบริหารงานบุคคล ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

4.10 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ
ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

คะแนน มากกว่า
4.00 

มากกว่า
4.00 

มากกว่า
4.00 

มากกว่า
4.00 

มากกว่า
4.00 

กองกลาง ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหเ้ปน็ผูร้อบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มสีมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ วิศวกรสงัคม  

กลยุทธ ์
1.1 สร้างความร่วมมือทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณา

การรูปแบบใหม่ 
1.2 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
1.3 ยกระดับการเร ียนร ู ้ตามปรัชญาการจัดการเร ียนร ู ้ เชิงผล ิตภาพ (Productive Learning 

Philosophy)  
1.4 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรร่วมจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน

ระดับสากล 
1.5 สร้างบัณฑิตสมรรถนะสูง บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ จิตอาสา และสร้างวิศวกรสังคม 
1.6 พัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานภูมิปัญญา 
1.7 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออาชีพ  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  
กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น  
2.2 พัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อพัฒนาพื้นที่

แบบบูรณาการ  
2.3 สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เสริมพลังทางสังคม  
2.4 สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์  
3.1 พัฒนางานบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ต้นแบบเพื่อเร่งผลิตผลงานวิชาการ      

รับใช้สังคม 
3.2 พัฒนาส่งเสริมการสร้างแบรนด์เมืองแห่งอนาคตตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  
3.4 พัฒนากระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)  
3.5 ทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นข้ัวความเจริญเศรษฐกจิเชิงพื้นที่ (University as a Market place)  
3.7 มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3.8 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดำริ 
 

ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 

4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University)  
4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)  
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4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาผู ้ประกอบการ (Entrepreneurial 
University)   

4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University)  
4.5 พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance University)  
4.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University)  
4.7 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) 
4.8 ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding) 
4.9 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
4.10  พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 
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บทท่ี 3 
โครงการ กิจกรรม แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสงัคม  
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบาย

เพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.1 สร้างความ
ร่วมมือทั้งภายใน
หรือภายนอก
มหาวิทยาลัย
ปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตร
แบบบูรณาการ
รูปแบบใหม่ 

1.1.1 โครงการ  
ปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรแบบบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์      
ด้านวิทยาศาสตร์กับ
ด้านสังคมศาสตร์และ
พัฒนาหลักสูตร       
การเรียนควบ 2 
ปริญญา  

1.1.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรที่มีบูรณาการ 
ระหว่างศาสตร์            
ด้านวิทยาศาสตร์กับด้าน
สังคมศาสตร์  

ระดับ
3 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

• ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรวิธีการ
สอน/คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์                    
ด้านวิทยาศาสตร์และ              
ด้านสังคมศาสตร์ 

• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 

• คณะ/วิทยาลัย 
 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

1.1.1.2 จำนวนหลักสูตรที่มี
การเรียนควบ 2 ปริญญา  

1 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

• สำรวจและวิจัยความต้องการ     
ของตลาด 

• พัฒนาหลักสูตรเรียนควบ 2 
ปริญญา  

• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ        
งานทะเบียน  

• คณะ/วิทยาลัย 
 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ   
งานทะเบียน 

1.1.2 โครงการ  
สนับสนุนการเรียนรู้  
แบบสะสมหน่วยกิต 
และออกแบบหลักสูตร 
ที่สามารถสร้างแผน  
การจัดการเรียนรู้       
ด้วยตนเอง 
  
 

1.1.2.1 ระดับความสำเร็จ  
ของการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน  
แบบสะสมหน่วยกิต     
(สัมฤทธิบัตร) 

ระดับ
3 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

• ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่มีการ
เรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต 

• ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้
แบบสะสมหน่วยกิต 

• สำรวจและวิจัยความต้องการ     
ของตลาด 

• พัฒนาหลักสูตรที่สามารถสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน  

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ   
งานทะเบียน 

1.1.2.2 ร้อยละของหลักสูตร
ที่นักศึกษาสร้างแผน      
การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ      
งานทะเบียน 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ  
งานทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบาย

เพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

 1.1.3 โครงการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาบนพื้นที่
นวัตกรรม 
(Innovation 
Sandbox) 

1.1.3.1 ระดับความสำเร็จ
ของการจัดการศึกษา      
บนพื้นที่นวัตกรรม 
(Innovation Sandbox) 

ระดับ
3 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

•  พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา   
บนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation 
Sandbox) 

•  สนับสนุนทรัพยากรสำหรับ         
การจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม 
(Innovation Sandbox) 

• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ  
งานทะเบียน 

1.2 สร้างความ
ร่วมมือกับ  
เครือข่าย เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong 
Learning) 

1.2.1 โครงการ
ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองการเป็น
มหาวิทยาลัย         
แห่งการเรียนรู้  

1.2.1.1. จำนวนหลักสูตร
ระยะสั้นที่เปิดสอนเพื่อ 
Upskill/Reskill/Life Long 
Learning ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 

10 
หลักสูตร 

15 
หลักสูตร 

20 
หลักสูตร 

25 
หลักสูตร 

30 
หลักสูตร 

• สำรวจความต้องการของประชาชน  
ในท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก 

• ปรับปรุง/พัฒนาและเสนอหลักสูตร
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 

• จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
• ถอดบทเรียนการดำเนินงาน 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษา

ทั่วไป 
• สำนักส่งเสริม   

การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

• งานศูนย์ภาษา 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

1.2.1.2 ระดับความสำเร็จของ
การจัดการเรียนการสอน    
แบบหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
Upskill/Reskill/Life Long 
Learning ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 



39 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบาย

เพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.3. ยกระดับการ
เรียนรู้ตามปรัชญา
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning 
Philosophy)  
  

1.3.1 โครงการพัฒนา  
การจัดการเรียนการ
สอน  ตามปรัชญาการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ 
ABCD 

1.3.1.1 ระดับความสำเร็จ
การพัฒนาการเรียนการสอน
ตามปรัชญาการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วย
กระบวนการการจัดการ
เรียนรู้แบบ ABCD 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ
5 

• พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
ปรัชญาการจัดการเรียนรู้          
เชิงผลิตภาพ 

• ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน    
ของนักศึกษา เช่น เข้าร่วมประชุม
วิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน      
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน        
การแข่งขัน/การประกวด เป็นต้น 

• กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้           
ในรายวิชาของหลักสูตร 

• คณะ/วิทยาลัย 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน    
(ปริญญาตรี) 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

(ปริญญาโท) 

1.3.2 โครงการจัดหา
ทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอน 

1.3.2.1 ร้อยละของการใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อจัดซ้ือ
จัดจ้างทรัพยากรใน                     
การจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

• จัดซ้ือ จัดจ้างทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 

• คณะ/วิทยาลัย  
• สำนักส่งเสริม

วิชาการและ    
งานทะเบียน 

• คณะ/
วิทยาลัย  

• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

1.3.3 โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน VRU 
online และ MOOC 

1.3.3.1 จำนวนหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  

50 
หลักสูตร 

55 
หลักสูตร 

60 
หลักสูตร 

65 
หลักสูตร 

70 
หลักสูตร 

• สนับสนุนทรัพยากรเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

• สร้างช่องทางการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 

• พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิขาศึกษา

ทั่วไป 
• งานศูนย์ภาษา 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ  
งานทะเบียน 

1.3.3.2.ระดับความสำเร็จ
ของการสร้างหลักสูตร
ออนไลน์ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ
5 

• สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สำนัก        
วิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบาย

เพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.3. ยกระดับการ
เรียนรู้ตามปรัชญา
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning 
Philosophy) 

1.3.4. โครงการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ         
ด้านวิชาการ 

1.3.4.1 ร้อยละของการ    
เบิกใช้งบประมาณ        
ด้านวิชาการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

• จ่ายค่าตอบแทนการสอนในเวลา
และนอกเวลา 

• จ่ายค่านิเทศ 
• จ่ายค่าตอบแทนกรรมการควบคุม 

และสอบวิทยานิพนธ์ 
• จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

หลักสูตร 
• มอบทุนการศึกษา 
• ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

• คณะ/วิทยาลัย 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริม

วิชาการและ           
งานทะเบียน 

• กองพัฒนา
นักศึกษา 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

1.4 พัฒนา
เครือข่ายพันธมิตร
ร่วมจัดการศึกษา     
เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาสู่
มาตรฐาน       
ระดับสากล 
  

1.4.1 โครงการพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตร 
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน มหาวิทยาลัย
ในประเทศเพื่อร่วมจัด
การศึกษา 

1.4.1.1 ร้อยละของหลักสูตร
ที่มีความร่วมมือ (MOU)    
กับเครือข่ายพันธมิตร 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศ    
เพื่อร่วมจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

• พัฒนาความร่วมมือ MOU ในการ
จัดการเรียนการสอนกับหน่วยงาน
ภายนอกและมีการดำเนินงาน
ร่วมกัน 

• วิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและ
เชื่อมโยงเข้ากับความต้องการ      
ของหน่วยงาน 

• ดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
กับหน่วยงานภายนอก  

 

• คณะ/วิทยาลัย 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริม

วิชาการและ        
งานทะเบียน 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

1.4.1.2 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาเครือข่าย
พันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน มหาวิทยาลัย         
ในประเทศเพื่อร่วมยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

• คณะ/วิทยาลัย 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริม

วิชาการและ       
งานทะเบียน 
 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ   
งานทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบาย

เพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.4 พัฒนา
เครือข่ายพันธมิตร
ร่วมจัดการศึกษา     
เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาสู่
มาตรฐาน       
ระดับสากล 

1.4.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศหรือ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อร่วม
จัดการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาสู่มาตรฐาน
ระดับสากล  

1.4.2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย  
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เพื่อร่วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาสู่มาตรฐานระดับ
สากล  

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ
4 

ระดับ 
5 

•  ประสานความร่วมมือและทำ 
MOU 

• ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/ประกาศ      
เพื่อรองรับ MOU 

• แลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา 
• จัดการศึกษาหลักสูตรควบ 2 

ปริญญา 
• จัดหลักสูตรตามความต้องการ    

ของผู้เรียน 

• คณะ/วิทยาลัย 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

1.5 สร้างบัณฑิต
สมรรถนะสูง     
บ่มเพาะความเป็น
ผู้ประกอบการ     
จิตอาสาและสร้าง
วิศวกรสังคม  

1.5.1 โครงการพัฒนา
ทักษะและทดสอบ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ 

1.5.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

• เสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา   
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

• พัฒนาสื่อการเรียนการสอน         
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ภาษาอังกฤษ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• งานศูนย์ภาษา 
• สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 
 

1.5.1.2 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมทดสอบทักษะ   
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ภาษาอังกฤษ  

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

• ทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และทักษะภาษาอังกฤษ 

• งานศูนย์ภาษา 
• สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

 1.5.2 โครงการพัฒนา
ทักษะนักศึกษา        
สู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21     
ทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ 

1.5.2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะ     
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

• จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นประกอบด้วย 3 ทักษะ    
คือ ทักษะชีวิตและการทำงาน 
ทักษะด้านสารสนเทศ และ    
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

• คณะ/วิทยาลัย 
• กองพัฒนา

นักศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบาย

เพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.5 สร้างบัณฑิต
สมรรถนะสูง บ่ม
เพาะความเป็น
ผู้ประกอบการ     
จิตอาสาและสร้าง
วิศวกรสังคม 

 1.5.2.2 จำนวนโครงการ     
ที่พัฒนา soft skill ให้กับ
นักศึกษา 

10 
โครงการ 

15 
โครงการ 

20 
โครงการ 

25 
โครงการ 

30 
โครงการ 

•  พัฒนาทักษะ soft skill เช่น         
การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง     
การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ   
อย่างมีเหตุผล ภาวะผู้นำ          
การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา 
และจิตอาสา เป็นต้น 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษา

ทั่วไป 
• กองพัฒนา

นักศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.5.3 โครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็น
ประกอบการ  
 

1.5.3.1 ร้อยละของหลักสูตร
ที่มีการเปิดสอนรายวิชา
เก่ียวกับการพัฒนาทักษะ      
การเป็นผู้ประกอบการ 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ 
95 

• บ่มเพาะทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ  

• ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 
• ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
• ทดลองปฏิบัติตามแผนธุรกิจ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

1.5.3.2 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาทักษะ      
การเป็นผู้ประกอบการ 
 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1.5.4. โครงการ 
เสริมสร้างทักษะ    
การเป็นวิศวกรสังคม
เพื่อตอบโจทย์        
การพัฒนาของ
ประเทศ 

1.5.4.1 จำนวนโครงการของ
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาและ
บุคลากรประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง   
แก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ชุมชนในมิติด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมจนเกิด 
ผลงานเชิงประจักษ์ 

10 
โครงการ 

12 
โครงการ 

14 
โครงการ 

16 
โครงการ 

18 
โครงการ 

• พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหา
ชุมชนและสังคม 

• พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาชุมชน 
และสังคม 

• ลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหา               
ความต้องการของชุมชน 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิขาศึกษา

ทั่วไป 
• กองพัฒนา

นักศึกษา 
• สำนักส่งเสริม      

การเรียนรู้และ  
บริการวิชาการ  

กองพัฒนา
นักศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบาย

เพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

  1.5.4.2 ระดับความสำเร็จ
ของการสร้างวิศวกรสังคม
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา 
ของประเทศ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

• ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาชุมชน และสังคม 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• กองพัฒนา

นักศึกษา 
• สำนักส่งเสริม    

การเรียนรู้และ  
บริการวิชาการ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.6. พัฒนาชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ต่อยอดองค์ความรู้
และสืบสาน        
ภูมิปัญญา 
 
 
 

1.6.1 โครงการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายศิษย์เก่า 
เครือข่ายผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อต่อยอด          
องค์ความรู้และ      
สืบสานภูมิปัญญาสู่
นักศึกษา คณาจารย์
และประชาชน 
 
 

1.6.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ     
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และ
สืบสานภูมิปัญญาสู่นักศึกษา 
คณาจารย์ และประชาชน 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

• สำรวจเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่าย
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
และสืบสานภูมิปัญญาสู่นักศึกษา 
คณาจารย์และประชาชน  

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่าย
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
และสืบสานภูมิปัญญาสู่นักศึกษา 
คณาจารย์ และประชาชน  

• ดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างนักศึกษาและเครือข่าย  
ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้อาวุโสเพื่อ
พัฒนาและสืบสานผ่านภูมิปัญญา 

• คณะ/วิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริม

วิชาการและ     
งานทะเบียน 

• กองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

 1.7 พัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการผลิตครู
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
ของครูมืออาชีพ 

1.7.1 โครงการ    
พฒันาหลักสูตรและ
กระบวนการ        
ผลิตครูที่มุ่งเน้น
สมรรถนะของ        
ครูมืออาชีพ 

1.7.1.1 ร้อยละของบัณฑิต
ครูที่สอบผ่านมาตรฐาน     
ใบประกอบวิชาชีพครู 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

• พัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้เพื่อ
สอบบรรจุเข้าทำงาน 

• กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การ
บรรจุเข้าทำงาน 

คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

2.1 พัฒนาแผน
ผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตามโจทย์
เชิงพื้นที่และ         
เชิงประเด็น 

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้างโจทย์   
การพัฒนาเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็นด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการ
บริการและการท่องเที่ยว  
ด้านการเกษตรและ
อาหาร ด้านการส่งเสริม
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

2.1.1.1 ระดับความสำเร็จ
ในการจัดหาเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่
และเชิงประเด็น            
ด้านการจัดการเรียนรู้       
ด้านการบริการและ     
การท่องเที่ยว            
ด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมต่อปี 
 
 
 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• การจัดหาทุนสนับสนุน    
การวิจัยและนวัตกรรม       
ที่เน้นพัฒนาเชิงพื้นที่และ 
เชิงประเด็นด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการบริการและ
การท่องเทียว                 
ด้านการเกษตรและอาหาร    
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอก 

• การจัดหางบประมาณ 
สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

• การจัดหาทุนเพื่อการพัฒนา
พื้นที่แบบบูรณาการตาม 
Model การพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบ BCG Economics 
พัฒนาคนในท้องถิ่น            
สู่การสร้าง Brand เมือง 

• สร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัย
และเครือข่ายนักวิจัย 

• พัฒนาแผนบริหารทุนวิจัย 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• สถาบันวิจัย   

และพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

2.1 พัฒนาแผน
ผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตามโจทย์
เชิงพื้นที่และ         
เชิงประเด็น 

2.1.2 โครงการพัฒนา
โจทย์วิจัยและนวัตกรรม  
ที่ตอบโจทย์การพัฒนา
เชิงพื้นที่ 

2.1.2.1 ระดับความสำเร็จ
ของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์   
การพัฒนาเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็น              
ด้านการจัดการเรียนรู้  
ด้านการบริการและ     
การท่องเที่ยว           
ด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

•  วางแผนระบบการบริหาร
งานวิจัยท่ีตอบโจทย์แหล่งทุน 
(Research program) 

• บ่มเพาะนักวิจัยในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย       
แบบบูรณาการข้ามศาสตร์  
เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน 
(Research program) 

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยแบบบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ 

• ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยแบบบูรณาการ      
ข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์      
แหล่งทุน(Research Program) 

• สถาบันวิจัย   
และพัฒนา 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

 2.1.3 โครงการส่งเสริม
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและ       
งานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2.1.3.1. ระดับ
ความสำเร็จของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ      
ตอบโจทย์การพัฒนา   
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น  
 
 
 
 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยและ           
งานสร้างสรรค์ท่ีตอบโจทย์    
การพัฒนาเชิงพื้นท่ีในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

• ส่งเสริมและจัดทำวารสารวิจัย  
• สนับสนุนเคร่ืองมือ องค์ความรู้  

และบริการท่ีเป็นประโยชน์       
ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย  
และงานสร้างสรรค์ท่ีตอบโจทย์      
การพัฒนาเชิงพื้นท่ีใน  ระดับชาติ
และนานาชาต ิ

• สถาบันวิจัย  
และพัฒนา 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

2.1 พัฒนาแผน
ผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตามโจทย์
เชิงพื้นที่และ         
เชิงประเด็น 

2.1.4 โครงการจัดทำ
วารสารวิจัย 
วารสารวิชาการ 

2.14.1 จำนวนวารสารวิจัย 
วารสารวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
ฐานข้อมูล TCI  
 

7 
เล่ม 

7 
เล่ม 

7 
เล่ม 

7 
เล่ม 

7 
เล่ม 

• ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดทำ
วารสารวิจัย และจัดทำ
วารสารวิชาการ 

• สถาบันวิจัย   
และพัฒนา 

• คณะ/วิทยาลัย 
• บัณฑิตวิทยาลัย  
• สำนักส่งเสริม

วิชาการและ
งานทะเบียน 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

2.1.5 โครงการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม
ในการพัฒนาชุมชนและ   
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2.1.5.1 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาผลงานวิจัย
ที่ถูกนำใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนและเชิงพาณิชย์ 
 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• ส่งเสริมและสนับสนุน         
การเผยแพร่ผลงานวิจัย          
ที่ใช้ประโยชน์ในชุมชนและ       
เชิงพาณิชย์ 

• สัมมนา ฝึกปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานผู้ให้ทุนภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน 
และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

• บ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรม      
ในการพัฒนาชุมชนและ    
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
ตามระดับความเชี่ยวชาญ 
(ระดับต้น ระดับกลาง  
ระดับสูง) 

• บริหารติดตามงานวิจัยสู่การ
นำไปใช้ประโยชน์ 

• สถาบันวิจัย  
และพัฒนา 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

2.1 พัฒนาแผน
ผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตามโจทย์
เชิงพื้นที่และ         
เชิงประเด็น 

2.1.6 โครงการพัฒนา
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดการจดทะเบียน 

2.1.6.1 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นที่ได้รับ
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• พัฒนาศักยภาพนักวิจัย        
การส่งเสริมการผลิต    
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมีการ  
จดทะเบียนจากหน่วยงาน   
ที่เก่ียวข้อง 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และนักวิจัยผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม    
ที่ตอบโจทย์การพัฒนา     
เชิงพื้นที่ได้รับการจดทะเบียน 

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่จดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

• สถาบันวิจัย   
และพัฒนา 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

 2.1.7 โครงการพัฒนา
งานบริการวิชาการสู่
งานวิจัยและนวัตกรรม     
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น  
 
 
 

2.1.7.1 จำนวนผลงาน
วิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมเชิงพื้นที่และ   
เชิงประเด็นที่ได้รับ      
การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 
 
 

20 
ผลงาน 

25 
ผลงาน 

30 
ผลงาน 

35 
ผลงาน 

35 
ผลงาน 

• พัฒนาระบบและกลไก     
การบริหารงาน การบริการ
วิชาการงานวิจั ยและ
นวัตกรรมเชิงพื้นที่และ     
เชิงประเด็น 

• พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ให้มีศักยภาพในการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

• พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและ
นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ 
และการสร้างนวัตกรรม 

• สถาบันวิจัย   
และพัฒนา 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม

การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

2.2 พัฒนา
ข้อเสนอแนะ
นโยบายสาธารณะ
โดยใช้ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพื่อพัฒนา
พื้นที่แบบบูรณาการ  

2.2.1 โครงการพัฒนา
วิจัยสู่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือองค์
ความรู้ต่อภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

2.2.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ
องค์ความรู้ต่อภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือถูก
กำหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่    
(Big Data) เพื่อรองรับการ
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบ
บูรณาการ 

• พัฒนางานวิจัยสู่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้  
ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน 

• คณะ/วิทยาลัย 
• งานศูนย์

คอมพิวเตอร์     
• สถาบันวิจัย   

และพัฒนา         

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

2.3 สร้างเครือข่าย
ด้านการวิจัย          
ในการแก้ปัญหา   
ความเหลื่อมล้ำ    
เสริมพลังทางสังคม  
 

2.3.1 โครงการเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น  

2.3.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของ เครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนใน
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• พัฒนาแผนบริหารงานวิจัย   
และแผนการประชาสัมพันธ์
องค์กรในเชิงรุก 

• สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในการผลิต
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม
ในการแก้ปัญหาชุมชน 

• สถาบันวิจัย   
และพัฒนา 

• คณะ/วิทยาลัย 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.3.2 โครงการสร้าง
นวัตกรรมจากงานวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

2.3.2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนานวัตกรรมที่
ได้จากผลงานวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และนักวิจัยผลิต
นวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเครือข่ายเก่ียวกับการ
ผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

• สถาบันวิจัย   
และพัฒนา 

• คณะ/วิทยาลัย 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

 
2.3 สร้างเครือข่าย
ด้านการวิจัย          
ในการแก้ปัญหา   
ความเหลื่อมล้ำ    
เสริมพลังทางสังคม  
 

2.3.3 โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 

2.3.3.1 จำนวนครั้ง     
การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

2  
ครั้ง 

2  
ครั้ง 

3  
ครั้ง 

4  
ครั้ง 

5  
ครั้ง 

• จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อระดม
ทรัพยากรการแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำ เสริมพลัง
ทางสังคม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชน 
และท้องถิ่น ในการ
พฒันาการพึ่งพาตนเอง  
และการจัดการตนเอง  

• การเป็นเจ้าภาพร่วม        
จัดประชุม Thailand 
Research Expo 

• การจัดประชุม อบรม 
สัมมนา เพื่อสร้างเครือข่าย
วิจัยกับพันธมิตรวิจัยทั่ว
ประเทศ 

• สถาบันวิจัย  
และพัฒนา 

• คณะ/วิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริม

วิชาการและ
งานทะเบียน 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.4 สร้างเครือข่าย
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

2.4.1 โครงการส่งเสริม
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู ้เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.4.1.1 ร้อยละของอาจารย์
ครุศาสตร์ทีร่่วมมือกับ
เครือข่ายในการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
จนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาตหิรือนานาชาติ 
เพื่อยกระดบัมาตรฐาน  
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

• ส่งเสริมให้อาจารย์คณะ      
ครุศาสตร์ตีพิมพ์เผยพร่
ผลงานวิจัยและ            
งานสร้างสรรค์ที่ยกระดับ
มาตรฐานในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนบุำรงุศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบาย

เพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

3.1 พัฒนางาน  
บริการวิชาการสู่    
การเป็นมหาวิทยาลัย
เชิงพื้นที่ต้นแบบเพื่อ
เร่งผลิตผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 

3.1.1 โครงการ
พัฒนางานบริการ
วิชาการเชิงพื้นที่
และเชิงประเด็น 

3.1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
การสร้างผลงาน
ของอาจารย์รับใช้
สังคม 

 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• สร้างชุมชนต้นแบบจากการบูรณาการ
ทรัพยากรท้องถิ่นกับ Innovation 

• พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  
และเชิงประเด็น 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม

การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

• สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

สำนักส่งเสริม   
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
 

3.2 พัฒนาส่งเสริม
การสร้างแบรนด์
เมืองแห่งอนาคต
ตามรูปแบบ       
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(BCG) 
 

3.2.1 โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่นแบบบูรณา
การตามรูปแบบ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(BCG) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนและท้องถิ่นใน  

3.2.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ       
การพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่น
แบบบูรณาการ
ตามรูปแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
(BCG) 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• จัดทำแผนบริการวิชาการ 
• พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา และ

ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
• สำรวจความต้องการของหน่วยงาน/

ชุมชน จัดทำแผนที่ (mapping) 
ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ บุคลากร 
เครือข่าย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

• พัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 

• จัดทำแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์เมือง/
ชุมชนแห่งอนาคต 

• เมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา      
อย่างยั่งยืน 

• พัฒนาศักยภาพ Non-degree       
(Re-skill/Up-skill) สำหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม

การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

 การจัดการตนเอง 3.2.1.2 จำนวน
พื้นที่ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาในการ
สร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่ง
อนาคตหรือถูก
กำหนดเป็น
นโยบายสาธารณะ 

3 
พื้นที่ 

4 
พื้นที่ 

5 
พื้นที่ 

6 
พื้นที่ 

7 
พื้นที่ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม

การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบาย

เพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ผู้รายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

3.3 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทางสังคม 
เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น  
 

3.3.1 โครงการ
ประสานงาน
เครือข่าย        
ความร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทางสังคม
เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

3.3.1.1 จำนวน
ผลงานที่เกิดจาก
ความร่วมมือกับ
หุ้นสว่นทางสังคม
เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

15 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

25 
ผลงาน 

30 
ผลงาน 

35 
ผลงาน 

• จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วน
ทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน
และสังคม  

• สร้างเครือข่ายในการบูรณาการ     
งานบริการวิชาการกับงานวิจัย     
เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษา

ทั่วไป 
• สำนักส่งเสริม

การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

3.4 พัฒนา
กระบวนการ
ห้องปฏิบัติการทาง
สังคม (Social Lab)  
 

3.4.1โครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการทาง
สังคม (Social Lab) 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 
 
 
 

3.4.1.1 ระดับ
ความสำเร็จ    
ของการสร้าง
พื้นที่ต้นแบบ 
ปฏิบัติการ     
ทางสังคม       
(Social Lab) 

 

ระดับ 
3  

ระดับ 
3 

ระดับ 
4  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

• การพัฒนาทักษะบุคคลากร และ
นักศึกษาในการทำงานเชิงปฏิบัติการ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

• การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู ้ 
เชิงปฏิบัติการทางสังคม (social lab) 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

• มีแผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียน  
การสอนผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ทางสังคม (Social Lab) โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ   
สร้างพื้นที่ พื้นที่กลาง พื้นที่ปลอดภัย
เพื่อการทดลองปฏิบัติการร่วมกัน
ของผู้นำ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หรือใน
หลายกรณีอาจรวมผู้ที่มีความเห็นต่าง 
คู่ขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ร่วมกันเรียนรู้  
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม

การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
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• สร้างพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เปิดให้ทุกฝ่าย
ได้มีโอกาส เปิดใจเปิดความคิดร่วม
เรียนรู้ การเปิดโอกาสให้ได้ร่วม
ออกแบบ สร้างต้นแบบความร่วมมือ
ทดลองทำงานร่วมกัน 

• สร้างผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันใน
พื้นที่ 

• สร้างต้นแบบ (Prototype) เพื่อ
ทดลองวิธีทำงานร่วมกันแบบใหม่ 
สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ 
(Collaborative Culture) 

3.5 ทำนุบำรุง      
สืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
 

3.5.1 โครงการ   
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อนุรักษ์ 
และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรมต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  
 

3.5.1.1 ระดับ
ความสำเร็จ    
ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม   
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• ส่งเสริมการนำเสนอผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม 

• ยกระดับการพึ่งพาตนเองแปลงทุน
วัฒนธรรมสู่สินค้าและบริการ         
เชิงวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

• ประกวดผลงานศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ 

 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• กองพัฒนา

นักศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 
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  3.5.1.2 จำนวน
ผลงานทำนุบำรุง  
สืบสาน ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รับ
การฟื้นฟูหรือพัฒนา
และตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

5 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

12 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

• สนับสนุนการฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
(Cultural Heritage) ประกอบด้วย
งานฝีมือ การท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
ธุรกิจอาหารไทย การแพทย์แผนไทย 

• สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ (Arts) ประกอบด้วย
ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ 

• สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน    
ผลิตสื่อ (Media) ประกอบด้วย 
ภาพยนตร์สิ่งพิมพ์ กระจายเสียง 
เพลง 

• การพัฒนางานสร้างสรรค์            
ตามลักษณะงาน (Functional 
Creation) งานออกแบบ แฟชั่น
สถาปัตยกรรม โฆษณาซอฟต์แวร์ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• กองพัฒนา

นักศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

3.6 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นขั้วความเจริญ
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ 
(University as a 
Market place  
 

3.6.1 โครงการ
ผลักดันมหาวิทยาลัย       
ให้เป็นตลาด 
(University as 
Market place)   
เพื่อรองรับ       
สินค้าชุมชน 
 
 

3.6.1.1 ระดับ
ความสำเร็จ       
ของการเป็น
มหาวิทยาลัย      
ให้เป็นตลาด 
(University as 
Market place) 
เพื่อรองรับสินค้า
ชุมชน 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นตลาดเพื่อ
เป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้
ผู้ประกอบการชุมชน 

• การอบรม/พัฒนาสมรรถนะชุมชน
เครือข่ายเพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน     
ทั้งแบบ Onsite และ Online 

• พัฒนาความร่วมมือในการสร้าง
ผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการ
ที่เกิดจากการบริการวิชาการ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริม

การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

• งานบริหาร
ทรัพย์สิน     
และรายได้ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
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• จัดทำแผนการตลาดรองรับผลผลิตที่
เกิดจากการบริการวิชาการ 

• พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
ผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการ
ที่เกิดจากการบริการวิชาการ 

• จัดตั้งหน่วยงาน/เครือข่ายผลักดันให้
เกิดการกระตุ้นและเกิดการยอมรับ
ให้มหาวิทยาลัยเป็นตลาดของชุมชน 

3.7 มุ่งพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งเรียนรู้ และ
เป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.7.1 โครงการ 
สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือในการ
พัฒนาครูและ
ยกระดับโรงเรียน 
เพื่อพัฒนาเป็น
โรงเรียนสาธิต
ต้นแบบประจำพื้นที่  
 

3.7.1.1 จำนวน
เครือข่าย          
ความร่วมมือ         
ในการพฒันาครูและ
ยกระดับโรงเรียน  
เพื่อพัฒนาเปน็
โรงเรียนสาธิตตน้แบบ
การปฏิรปูการเรียนรู้
ประจำพื้นที ่

5 
เครือข่าย 

7 
เครือข่าย 

9 
เครือข่าย 

12 
เครือข่าย 

15 
เครือข่าย 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาครูและยกระดับโรงเรียน    
เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตต้นแบบ
การปฎิรูปการเรียนรู้ประจำพื้นที่ 

• สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาครู
และยกระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนาเป็น
โรงเรียนสาธิตต้นแบบการปฎิรูป  
การเรียนรู้ประจำพื้นที่ 

• สำรวจข้อมูลเพื่อสร้างโรงเรียน
ต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้    
ประจำพื้นที่ 

• ออกแบบ/วางแผนการดำเนินงาน
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการปฏิรูป
การเรียนรู้ประจำพื้นที่ 

• จัดตั้งโรงเรียนต้นแบบการปฏิรูป  
การเรียนรู้ประจำพื้นที่ที่เกิดจาก  
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ร.ร.สาธิต มรวอ. สำนักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

  3.7.1.2.ระดับ
ความสำเร็จ       
ของพื้นที่ต้นแบบ
โรงเรียนเครือข่าย
ในการปฏิรูปการ
เรียนรู้ประจำพื้นที่
ในจังหวัด
ปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้ว 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

• คณะครุศาสตร์ 
• ร.ร.สาธิตมรวอ. 
• มรวอ.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม

วิชาการและ
งานทะเบียน 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ  
งานทะเบียน 
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 3.7.2 โครงการ 
จัดตั้งพัฒนา
โรงเรียนสาธิต    
จังหวัดสระแก้ว   
เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการเรียนรู้    
ให้ผู้เรียนมีความรู้
และเป็นพลเมือง
แห่งอนาคต 

3.7.2.1 ร้อยละ
ของนักเรียนที่
สมัครเข้าเรียน
เป็นไปตาม
แผนการรับ 

- - - ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
80 

• จัดตั้งโรงเรียนสาธิตในจังหวัด
สระแก้ว/ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความรู้และเป็นพลเมือง  
แห่งอนาคต 

• ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นิทรรศการ/
open house 

• คณะครุศาสตร์ 
• ร.ร.สาธิตมรวอ. 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

3.7.2.2 ระดับ
ความสำเร็จของ
การจัดตั้งโรงเรียน
สาธิตในจังหวัด
สระแก้วเพื่อศูนย์
ปฏิบัติการและ
การวิจัยโรงเรียน
ในท้องถิ่นสู่ระดับ
สากล 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• คณะครุศาสตร์ 
• ร.ร.สาธิตมรวอ. 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ  
งานทะเบียน 

3.8 ส่งเสริม
สนับสนุนโครงการ
พระราชดำริ 

3.8.1 โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

3.8.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช    
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• การดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

3.8.2 โครงการตาม
พระบรมราโชบาย   
รัชกาลที่ 10 

3.8.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
ตามพระบรม     
ราโชบาย     
รัชกาลที่ 10 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• การดำเนินงานตามตามพระบรม   
ราโชบายรัชกาลที่ 10 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม

การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร ์4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้รายงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.1 พัฒนา
มหาวิทยาลัย   
เชิงนิเวศ (Green 
University)  

4.1.1 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

4.1.1.1 ร้อยละความ
หนาแน่นการใช้ที่ดิน    
การรักษาพื้นที่สีเขียว   
ของพื้นที่ทั้งหมด 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

• เพิ่ม/รักษาความหนาแน่น   
ของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่  
สีเขียว 

• ปรับปรุงภูมิทัศน์ คูคลอง ถนน 

• งานอาคารสถานที่ 
• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 

4.1.2 โครงการพัฒนา
ระบบการสัญจร 

4.1.2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สัญจร 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• ส่งเสริมการพัฒนาระบบถนน
และที่จอดรถ ระบบทาง
จักรยานและทางเดินเท้า 

• งานอาคารสถานที่ 
• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 

4.1.3 โครงการ
สาธารณูปโภค 
 

4.1.3.1 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

ระดับ 
3 
 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
• พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย 
• บริหารจัดการของเสีย 
• พัฒนาระบบพลังงานทดแทน 

• งานอาคารสถานที่ 
• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 

4.1.3.2 ร้อยละการลดลง
ของการใช้พลังงาน/
ทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

• งานอาคารสถานที่ 
• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 

4.1.4 โครงการพัฒนา
ควบคุมอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้าง  

4.1.4.1 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้าง 

ร้อยละ 
20 

 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

• ปรับปรุงพื้นที่เพื่อส่งเสริมต่อ
การจัดการเรียนรู้ แบบ 
Productive Learning 
(Learning Space) 

• งานอาคารสถานที่ 
• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้รายงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 
 4.1.5 โครงการ

พัฒนาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  
 

4.1.5.1 ระดับความสำเร็จ
ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• จัดสรรพื้นที่กิจกรรมประเภท
เดียวกันให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน 

• จัดพื้นที่กิจกรรมเป็นระบบล็อค
ย่อย (Sub-block System) 

• จัดพื้นที่กิจกรรมประเภท
เดียวกันให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
หรือต่อเน่ืองกัน 

• งานอาคารสถานที่ 
• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 

4.2. พัฒนา
มหาวิทยาลัย     
สู่การเป็น
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (Digital 
University)  
 

4.2.1. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (Digital 
University) 
 

4.2.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของการปรับปรุง
โครงสร้าง Digital 
Infrastructure 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• เพิ่มความเร็วสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย   
Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัย 

• รวบรวมข้อมูล BCG ประมวลผล
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ Big Data/     
Data scientist unit/Data 
warehouse/ศูนย์ Ecological 
system เชิงพาณิชย์ 

• พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย             
(Digital Administration), 
VRU Application 
 
 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
 

งานศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้รายงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.3 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่ง
การพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
University)  

4.3.1 โครงการจัดตั้ง
กองทุนเริ่มต้น
ผู้ประกอบการ       
(Pre Seed Fund) 

4.3.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของการจัดตั้งกองทุน
เริ่มต้นผู้ประกอบการ      
(Pre Seed Fund) 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• มีการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้น
ผู้ประกอบการ (Pre Seed 
Fund) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

4.4. พัฒนา
มหาวิทยาลัย  
พื้นที่นวัตกรรม 
(Innovative 
University)  
 

4.4.1. โครงการ
จัดการความรู้      
เพื่อสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้   
โดยการบูรณาการ    
ระหว่างศาสตร์  
 

4.4.1.1. จำนวนนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์/บริการ/
หลักสูตร/กระบวนการ
ทำงานใหม่ หรือเทคโนโลยี 
ที่เกิดจากการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการทำงาน
ให้กับอาจารย์ บุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5 
ผลงาน 

6 
ผลงาน 

7 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

9 
ผลงาน 

• ปรับระบบการทำงาน  
• พัฒนาความรู้ความสามารถ

และสมรรถนะในการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรและ      
ผู้มีส่วนได้เสีย สร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้             
โดยการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ 

• ปรับจาก analog เป็น digital/
พัฒนา platform 

• โครงการ 1 นวัตกรรม 1 คณะ/
หน่วยงาน  

• งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 

4.4.2. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการ
สร้างนวัตกรรม  

4.4.2.1 จำนวนเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

5 
เครือข่าย 

10 
เครือข่าย 

15 
เครือข่าย 

20 
เครือข่าย 

25 
เครือข่าย 

• โครงการ 1 ชุมชนนักปฎิบัติ 1 
เครือข่ายพันธมิตร/ชุมชน
ท้องถิ่น 

• บูรณาการศาสตร์ความรู้ของ
อาจารย์กับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในการสร้าง
นวัตกรรม 

•  งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้รายงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.4. พัฒนา
มหาวิทยาลัย   
พื้นท่ีนวัตกรรม 
(Innovative 
University)  

4.4.3. โครงการพัฒนา
องค์กรสู่องค์กร          
แห่งการเรียนรู้  

4.4.3.1 ระดับความสำเร็จ      
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้  

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• จัดการความรู ้

• จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

• พัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่
มาตรฐานสากล KM ISO 
30401:2018 

• งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 

4.4.4. โครงการพัฒนา
พื้นท่ีนวัตกรรมของ
คณะ/วิทยาลัยท่ีมี   
การดำเนินการสำเร็จ
ตามแผนการจัดต้ังพื้นท่ี
นวัตกรรม  

4.4.4.1 ร้อยละของโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมของ
คณะ/วิทยาลัยท่ีมี             
การดำเนินการสำเร็จ    
ตามแผนการจัดต้ังพื้นท่ี
นวัตกรรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

• ปรับปรุง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ให้ทันสมัย รองรับ  
ระบบปฏิบัติการ 

• พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

• จัดซ้ือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์การบริหาร
และการปฏิบัติงาน 

• จัดตั้งศูนยค์อมพิวเตอร์กลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้านไอทีทีท่ันสมัย 

• จัดตั้งศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์
เพ่ือให้บริการอบรมทักษะ 
ความสามารถคอมพิวเตอร์ให้แก่
บุคลากร นักศึกษาด้วยระบบสอน
ออนไลน์ตามมาตรฐานสากล 

•  ปรับปรุง Infrastructure ให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

• บริการนโยบายการให้บริการรวมทุก
บริการของมหาวิทยาลัยผ่าน App 

• สร้างพ้ืนที่เรียนรู้ร่วมกัน 
innovation Learning Space    
ทุกคณะ 

• งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้รายงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.5. พัฒนา
มหาวิทยาลัย      
ที่มีการบริหารงาน
โดยยึด          
หลักธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance 
University)  
 

4.5.1 โครงพัฒนา
และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและ     
ความโปร่งใส          
ในการทำงาน  
 

4.5.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน     
การประเมินคุณธรรม   
และความโปร่งใส          
ในการบริหารงาน 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การทำงานผ่านค่านิยม 
VALALA  

• จัดทำคู่มือคุณธรรม         
ความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ 5 ด้าน
ของ ITA  

• กำหนดมาตรฐานและคู่มือ  
การปฎิบัติงาน 

• กำหนดมาตรฐานและขั้นตอน
การให้บริการนักศึกษา 

• ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
และเจตจำนงสุจริตการ
บริหารงาน 
 

• งานบริหารงานบุคคล 
• ทุกหน่วยยงาน 

กองกลาง 

 4.5.2.1โครงการ
พัฒนาและปรับปรุง
กฎหมาย 

4.5.2.1.1ร้อยละของ
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง
ตามแผน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

• พัฒนา ปรับปรุงกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ  

• บริหารจัดการงานนิติการ 

งานนิติกร กองกลาง 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้รายงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.5. พัฒนา
มหาวิทยาลัย      
ที่มีการบริหารงาน
โดยยึด          
หลักธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance 
University) 

4.5.3 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารสำนักงาน 

4.5.3.1. ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ     
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

• การประเมินผลการดำเนินงาน
ของคณะ ศูนย์ สำนัก ร.ร.สาธิต 
และมหาวิทยาลัย  

• บริหารจัดการสำนักงาน 
(เชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน วัสดุ
การศึกษา ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ) 

• ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา
อาคารสถานที่ 

•  จ่ายเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา 

• บริหารจัดการความเสี่ยง 
• ตรวจสอบภายใน  

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 

 4.5.4 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
โดยมีส่วนร่วมของ   
ทุกภาคส่วน 

4.5.4.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ    
ตามแผนการจัดประชุม 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

• ประชุมคณะกรรมการภายใน
หน่วยงาน 

• ประชุมคณะกรรมการ         
สภาวิชาการ 

• ประชุมคณะกรรมการ        
สภามหาวิทยาลัย 

• ประชุมคณะอนุกรรมการ
ประเมินมหาวิทยาลัย 

• ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

• คณะกรรมการอ่ืนๆ 

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้รายงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.6.พัฒนา
มหาวิทยาลัย     
สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่
เป็นเลิศ 
(Excellence 
University)  

4.6.1. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่      
เป็นเลิศ (Excellence 
University)  
 

4.6.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University) 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• จัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน  

• บริหารจัดการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA  

• บริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อรับการตรวจ
ประเมินภายนอก  

• พัฒนาระบบการทำงานเพื่อ     
ปิดช่องว่างของการพัฒนา         
ตามเกณฑ์ EdPEx 

• พัฒนาระบบการถ่ายทอด   
วิธีการดำเนินการตามเกณฑ์ 
EdPEx เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

• รายงานผลการดำเนินการ      
ตามเกณฑ์ EdPEx 

• ประเมินผลการดำเนินงาน     
ตามเกณฑ์ EdPEx 

• งานมาตรฐานและ 
จัดการคุณภาพ
การศึกษา 

• ทุกหน่วยงาน 

งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ
การศึกษา 

4.6.2. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อรับ
การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสู่สากล 
U - Multi rank 
  
 

4.6.2.1 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสู่สากล 
 

อันดับที่ 
50 

อันดับที่ 
40 

อันดับที่ 
30 

อันดับที่ 
20 

อันดับที่ 
10 

• จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
สู่ความเป็นนานาชาติ  

• รายงานผลการดำเนินการ    
เพื่อการจัดอันดับตามระบบ      
ที่กำหนด 

• งานมาตรฐานและ  
จัดการคุณภาพ 

• ทุกหน่วยงาน 

งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ
การศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้รายงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.7. พัฒนา
มหาวิทยาลัย   
แห่งความสุข 
(Happy University) 

4.7.1 โครงการ
มหาวิทยาลัย       
แห่งความสุข 

4.7.1.1 ระดับความสำเร็จ
การดำเนินงานมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข 

ระดับ 
3 

ระดับ
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

• สำรวจความต้องการของ
เครือข่าย/ทบทวนสวัสดิการ
ทดแทนให้เท่าเที่ยมกันและ
ทั่วถึง 

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

• ติดตามประเมินผลการจัดการ
ความสุข 

• งานบริหารบุคคล 
•  ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 

 4.7.2 โครงการพัฒนา
คุณวุฒิอาจารย์ที่สูงขึ้น 

4.7.2.1 ระดับความสำเร็จ
ของอาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

• จัดสรรทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

• จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอก  

• มีการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน  

• งานบริหารงานบุคคล 
• คณะ/วิทยาลัย 

กองกลาง 

4.7.3 โครงการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

4.7.3.1 ระดับความสำเร็จ 
อาจารย์และบุคลากร   
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

• การเตรียมความพร้อมและ  
การสร้างแรงบันดาลใจในการ
เข้าสู่ตำแหน่งที่สูง 

• ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่ง    
ทางวิชาการของอาจารย์        
และบุคลาการ 
 

• งานบริหารงานบุคคล 
• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้รายงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.7. พัฒนา
มหาวิทยาลัย   
แห่งความสุข 
(Happy University) 

4.7.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

4.7.4.1 ระดับความสำเร็จ
ของอาจารย์และบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา     
แบบมืออาชีพ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

• พัฒนามาตรฐานอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ  

• พัฒนาสมรรถนะอาจารย์     
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านการบริหาร
จัดการ  

• พัฒนาสมรรถนะบุคลากร    
ทักษะในการทำงานและ        
ทักษะการบริหารจัดการ 

• พัฒนาสมรรถนะผู้บรหิารระดับ
ต้น ระดับกลางและระดบัสูง 

• งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคคลากรมืออาชีพ 

• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 
 

 4.7.5 โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะครูสู่     
ความเป็นมืออาชีพ 

4.7.5.1 ร้อยละของอาจารย์    
ครุศาสตร์ท่ีได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติหรือได้รับรางวัลด้านการ
จัดการเรียนรู้และการฝกึหัดครู 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

• การพัฒนามาตรฐานอาจารย์  
มืออาชีพ 

• โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 

คณะครุศาสตร์ 
 

คณะครุศาสตร์ 

 4.7.6 โครงการ
บริหารงานบุคคล 

4.7.6.1 ร้อยละของ     
การเบิกจ่ายงบประมาณ   
ด้านบุคคล 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

• การบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทน 
และเงินประจำตำแหน่ง ค่า
ล่วงเวลาและค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน  เสาร์-อาทิตย์ 

• บริหารกองทุนสวัสดิการพนกังาน
มหาวิทยาลัย  

• บริหารการสรรหาและคัดเลอืก
บุคลากร 

• บริหารระบบการประเมินผล
บุคลากร 

• งานบริหารบุคคล 
• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) แนวทางการดำเนินงาน/

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้รายงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.8. ปรับ
ภาพลักษณ์องค์กร 
(rebranding)  

4.8.1 โครงการปรับ
ภาพลักษณ์องค์กรและ
ส่งเสริมการตลาด 
 

4.8.1.1 ระดับความสำเร็จ
การปรับภาพลักษณ์องค์กร
และส่งเสริมการตลาด 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

• จัดทำแผนปรับภาพลักษณ์องค์กร 
• พัฒนาบุคลากร อาคารสถานท่ี 

ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
• จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน 
และลูกค้ากลุ่มอื่น  

• งานสื่อสารองค์กร 
• ทุกหน่วยงาน 

กองกลาง 

4.8.1.2 ค่าเฉลี่ยความ       
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
ในทุกมิติท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

4.9 บริหารจัดการ
รายได้จากสินทรัพย์ 

4.9.1 โครงการบริหาร
จัดการรายได้จาก
สินทรัพย์ 

4.9.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของแผนการบริหารจัดการ
รายได้ของสินทรัพย์ 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

• จัดหารายได้จากสินทรัพย์ 
• พัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้  

ให้กับมหาวิทยาลัย 

• งานบริหารทรัพย์สินและ
รายได้ 

• ทุกหน่วยงาน 

งานบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได้ 

4.10 พัฒนา
ประสิทธิผล    การ
บริหารโรงเรียน
สาธิต 

4.10.1 โครงการ  
พัฒนาประสิทธิผล    
การบริหารโรงเรียน
สาธิตมรวอ. 

4.10.1.1 ร้อยละของ       
การเบิกจ่ายงบประมาณ   
ตามแผนท่ีกำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

• จัดสวัสดิการสำหรับนักเรียน 
• บริหารจัดการสำนักงาน 
• สานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน และ

ผู้ปกครอง  
• ซ่อมบำรุง และพัฒนาอาคาร

สถานท่ีบริหารห้องปฏิบัติการ  
• ประเมินการสอนและพัฒนา

สมรรถนะการสอน 
• พัฒนาสมรรถนะและ จรรยาบรรณ

ครูมืออาชีพ 
• บริหารงานบุคคล 
• ประชาสมัพันธ์และการรับสมัคร

นักเรียน  
• จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการศึกษา 
• ค่าหนังสือเรียนค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ร.ร.สาธิต มรวอ. ร.ร.สาธิต มรวอ. 

  4.10.1.2 ค่าเฉลี่ย         
ความพึงพอใจของ             
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิต ิ

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

ร.ร.สาธิต มรวอ. ร.ร.สาธิต มรวอ. 
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บทท่ี 4 
 การกำกับติดตาม 

 

1. แนวทางในการขบัเคลื่อนการดำเนินการ 

 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2565 – 2569 จำเป็นอย่างยิ่งที ่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน        
การดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อสร้างความ
เข้าใจในหลักการสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุก
ระดับรวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สำนัก ผ่านกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร
ประจำปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอื้ออำนวยตอ่การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดให้มีการกำหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์
ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการดำเนนิการ 
แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มี
ผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมนิผล 

 เพื่อทำให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 – 2569 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานและเป็นไปตาม
หลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกำหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทาง
การประเมินผลการดำเนินงานในแนวใหม่  ที่มีลักษณะเป็นการ
ประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด 
เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบ
ของ Balanced  Scorecard โดยมีการกำหนดประเด็นในการ
ติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือประเด็นพิจารณา     
4 ม ิต ิ  อ ันประกอบด ้วย ม ิต ิประส ิทธ ิผล  ม ิต ิค ุณภาพ                   
มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 การกำก ับต ิ ดตามผลการ ดำ เน ิ นง าน ให ้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ โดยมีผู ้บริหารติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อเสนอแนะนำมา
ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยใช้ กระบวนการ PDCA คือ 

1. Plan (วางแผน) มีแผนการติดตามรายวันทุกวัน รายเดือน รายไตรมาส ตามแผนการดำเนินงาน  
2. Do (ปฏิบัติตามแผน) หน่วยงานรายงานผลและรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่อหน่วยงาน

กลางทุกไตรมาสตามแผน  
3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่

รับผิดชอบรายงานต่อหน่วยงานกลาง เพื่อกองนโยบายและแผนและรวบรวมตัวช้ีวัดที่ทุกหน่วยงานรายงานใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย  
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4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) นำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3. Check เสนอต่อคณะกรรมการติดตามผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และเทียบเคียงผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตามแผนและผลระยะ 5 ปี เพื่อช่วยในการกำกับติดตามการบรรลุแผนกลยุทธ์ และนำมาประกอบการปรับปรงุ
วางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ 
และนโยบายสภามหาวิทยาลัยของทุกหน่วยงานพร้อมกับได้จัดทำผลการดำเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
โดยแยกเป็นด้านได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหาร
จัดการ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาดำเนินงานในการทบทวนและ
จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการกำกับติดตามทุกเดือนและมีการประชุมภายในหน่วยงานใน    
แต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดตามผลและปรับแผนการดำเนินงาน อธิการบดีได้มีการมอบ
อำนาจในการบริหารงานให้แก่ คณบดีในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และ
รายงานมาที่หน่วยงานกลางกองนโยบายและแผน รวมรวมผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการทุกไตร
มาส  โดยมีการจัดกลุ่มลำดับความสำคัญและประเมินผลโดย ตามผลร้อยละความสำเร็จ 4 ระดับคือ 1. ต่ำกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์สีแดง) 2. อยู่ระหว่างร้อยละ 51-75 ของค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์สีส้ม) 3. 
อยู่ในระหว่างร้อยละ 76-99 ของค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์สีเหลือง) และ 4. ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 (ผลลัพธส์ี
เขียว) นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกการขับเคลื่อน และนำผลในแต่ละกลุ่มเข้าสู่
กระบวนการจัดเก็บองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
3. ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 

 ในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อนำยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 – 2569 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก 
และวางเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและ
ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. การพัฒนากลไกและเง่ือนไขท่ีจำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ 

   1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลใน
เชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรนำเสนอสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 – 2569 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วน
ของสภามหาวิทยาลัย คณะ สำนัก รวมทั้งสำนักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดำเนินงาน
เพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 

 1.2 การสร้างการรับรู ้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจำเป็นต้องประชุมสัมมนาเพื ่อชี ้แจงถึงทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุม
ติดตามผลการดำเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของ
คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดำเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   
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 1.4 การกำหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ 
โดยต้องนำเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กำหนด
ไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อเป็น
ปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควร
ต้องจัดให้มีการนำเสนอ เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย  ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ 
จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
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บทท่ี 5 
คำอธิบายและเกณฑ์การประเมิน 

 
คำอธิบายตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG) โดย The 
time Higher Education Impact Ranking ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัย 
 คำอธิบาย 

เป ้าหมายการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน (SDGs)  โดยThe Times Higher Education Impact Rankings  
หมายถึง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ทั้งนี้การจัดลำดับความสำคัญและเจตนารมณ์
ของ SDGs เพื่อเป็นแนวทางให้พร้อมรับมือกบัความท้าทาย และสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมสำหรับทุกคนภายในปี 
พ.ศ. 2573 โดยเป้าหมายเหล่าน้ีมุ่งหวังที่จะขจัดความยากจน กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ 
ปกป้องสิ ่งแวดล้อม จัดการรับมือกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพอากาศในขณะเดียวกันส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ขับเคลื่อนสันติถาพ และความมั่นคงปลอดภัย เกือบทั่วทุกประเทศ และภาคส่วนต่างๆ รวมถึงระดับอุดมศึกษา
เป็นกลไกที่สำคัญในการมีส่วนรวมของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญอย่าง
มากในการสร้างองค์ความรู้ ชี้นำแนวทางและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวใจ
หลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลักโดยมี 169 เป้าหมายย่อย 

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่  
เป้าหมายที่ 2  : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสขุภาพดีและสง่เสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบรหิาร

จัดการที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา  
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่ งยืน การจ้างงานเต็มที่มี

ผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม

และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลมุ ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและ

ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 : ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

 เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 : สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรูม้ีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพือ่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงกอ่ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.1 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา  
  1.1.1 นักศึกษาหลักสูตรปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
  1.1.2 นักศึกษาหลักสูตระยะสั้น  
  1.1.3 นักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต  
 คำอธิบาย 

หลักสูตรระยะสั้น  หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระยะสั้นเพื่อสร้างทักษะใหม่ (Reskill) 
และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต หมายถึง การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถได้เข้าเรียนตามมาตรฐานการเรียนของมหาวิทยาลัย และนำผล
การเรียนในรายวิชามาเทียบโอนได้ 

ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรงุหรอืพัฒนาหลกัสูตรจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 
 คำอธิบาย 
 หลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพกับด้านสงัคมศาสตร์ หมายถึง หลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมอืกนั
ระหว่างคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพกับด้านสังคมศาสตร์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภพัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาการส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

คำอธิบาย 
การจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) หมายถึง พื้นที่นวัตกรรมการศกึษา

เพื่อทดลองวิธีการขยายผลนวัตกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.4  ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรปูแบบ
หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) สร้างทกัษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้
จากการจัดการศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน  
จำนวนรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรปูแบบ

หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) สร้างทกัษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับ
ทักษะเดิม(Upskill) 

X 100 

จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาทัง้หมด 
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 ตัวชี้วัดท่ี 1.5  จำนวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนกัศึกษาที่ได้รับรางวัลหรอืการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
 คำอธิบาย 
 ผลงานสรา้งสรรค์เชิงประจักษข์องนักศึกษาท่ีได้รบัรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หมายถึง ผลงานที่เผยแพรล่ักษณะใดลกัษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัด
ประกวดทีเ่ป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดนำเสนอการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติอย่างเป็น
ระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้อง
เป็นที่ยอมรบัในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ทีม่คีวามเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ที่เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่นอ้ยกว่า 5 หน่วยงาน 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีองคป์ระกอบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงาน
ที่ร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

ตัวชี้วัดท่ี 1.6  จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนกัศึกษาที่ไดร้ับอ้างอิงหรือใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์ 
คำอธิบาย 
ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน     
โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

ตัวชี้วัดท่ี 1.7 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของนกัศึกษาที่ได้รับการเผยแพร์ระดบัชาติหรอื
นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด 
 คำอธิบาย 
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด 
หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการ
ประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู ้ประเมินบทความที่
เช่ียวชาญในสาขาน้ัน ๆ 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 สถาบัน และ
รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  

2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 สถาบัน และรวมกันไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 25 

 ผลงานของหรือผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบัน ซึ่งมีเอกสารรับรอง    
การยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้น ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนักศึกษาที่มีส่งผลงานเข้าประกวด
แข่งขัน 

ตัวชี้วัดท่ี 1.8 จำนวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  

คำอธิบาย 
  สัญญาที่เกิดขึ้นใหม่จากกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล หมายถึง สัญญาที่เกิดจาก
กิจกรรมทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลได้และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ การจัดการศึกษาร่วมกันในลักษณะ Dual Degree หรือการจัดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน เป็นต้น  
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 ตัวชี้วัดท่ี 1.9 จำนวนวิศวกรสังคม ผูป้ระกอบการใหม่ฝกึหดั (Startup) ที่เกิดจากการบม่เพาะของ
มหาวิทยาลัย 

 1.9.1 วิศวกรสังคม 
 1.9.2 ผู้ประกอบการใหม่ฝกึหัด (Startup) 
คำอธิบาย 
วิศวกรสังคม หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิศวกร

สังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์
ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สังคม 

กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดอบรมวิศวกรสังคม  
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะทักษะการเป็นผู ้ประกอบการ  และ

สามารถจัดทำแผนธุรกิจสู่การพัฒนาธุรกิจของตนเอง 
ตัวชี้วัดท่ี 1.11 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนา

งานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & Senior Citizen Engagement index)  
คำอธิบาย  
หลักสูตรที ่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู ้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของ

หลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & Senior Citizen Engagement index)  หมายถึง 
ประเมินผลจากจำนวนนักศึกษาและศิษย์เก ่าร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย (Alumni & Senior Citizen Engagement index)  

เกณฑ์การประเมิน  
จำนวนหลกัสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่
ร่วมพัฒนางาน กิจกรรม ของหลักสูตรครบตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย X 100 

จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด  

ตัวชี้วัดท่ี 1.12 อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  
ระดับดับปริญญาตรี  
- สาขาสังคมศาสตร ์
- สาขาวิทยาศาสตร์  
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ระดับบณัฑิตศึกษา  
- สาขาสังคมศาสตร์  
- สาขาวิทยาศาสตร์ 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เกณฑ์การประเมิน 

 ระดับปริญญาตรี สาขาดา้นสังคมศาสตร ์
เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี สาขาด้านสังคมศาสตร ์ X 100 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 
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 ระดับปริญญาตรี สาขาดา้นวิทยาศาสตร์  
เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร ์ X 100 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 
 ระดับปริญญาตรี สาขาดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

เกณฑ์การประเมิน  
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพ

อิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรสีาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ X 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

 ระดับบณัฑิตศึกษา สาขาด้านสังคมศาสตร ์
เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/
ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านสังคมศาสตร ์ X 100 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 
 ระดับบณัฑิตศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร ์

เกณฑ์การประเมิน 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/

ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านวิทยาศาสตร ์
 

X 
 

100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

 ระดับบณัฑิตศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/
ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

X 
 

100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

 
ทั้งนี้จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตทีส่ำเร็จ

การศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 1.13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ค าอธิบาย 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education : TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ในมคอ.2            
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวช้ีวัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้จาก
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑติที่
สําเร็จการศึกษา 
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 ในกรณีที ่หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครอบคลุม สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัว ชี้วัดด้วย แม้ว่า
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครอบคลุมการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่าน มาใช้
ประกอบการประเมิน 

 - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจ     

ไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทย     
เป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย 
จํานวน 10 คนเป็นฐาน 100% 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนที่ได ้= 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตที่ได้รบัการประเมินทั้งหมด 
ตัวช ี ้ว ัดท ี ่  1.14 ร ้อยละของนักศ ึกษาท ี ่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลและทักษะ                  

ด้านภาษาอังกฤษ 
 1.14.1 ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 
 1.14.2 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)  
   ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 
   ระดับ B2 (ปริญญาโท)  
คำอธิบาย 
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้

ทั่วไป การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเอกสารการคำนวณ การนำเสนอ และอินเทอร์เน็ต  
Digital Literacy Certification (IC3) หมายถึง เครื่องมือที่ตอบโจทย์การสร้างมาตรฐานทางดา้น

ไอที สำหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที ่ครอบคลุมทุกองค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยี และมีมาตรฐานที่สามารถ
ตอบสนองกับความหลากหลายของทุกกลุ่มอายุ และทุกกลุ่มอาชีพในปัจจุบัน ที่สามารถนำมาใช้รับรองความรู้ 
ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้านโปรแกรมสำนักงาน
สำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน  

 เกณฑ์การประเมิน  
จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั  

X 100 
จำนวนนักศึกษาที่เข้ารบัการสอบ 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  หมายถึง การประเมินผลระดับปริญญาตรีให ้เป ็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561   

ระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที ่เป็น
สากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 

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

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุก

เรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วข้ึนรวมทั้งอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากข้ึนได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสำคัญขอข้อความทั่ว ๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อ
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ที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึน
ระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความ หวัง 
พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 

เกณฑ์การประเมิน  
จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

X 100 
จำนวนนักศึกษาที่เข้ารบัการสอบ 

 
เป้าประสงค์ท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถสง่เสรมิเศรษฐกิจและสงัคมฐานรากและมีความรว่มมอืกบั

หุ้นส่วนทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชน ท้องถ่ินเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์    

การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร
และอาหาร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด  

 เกณฑ์การประเมิน 
จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติตอบ

โจทย์การพฒันาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น X 100 
จำนวนผลงานวิจัยทัง้หมด 

ตัวชี้วัดที่ 2.7 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน  

คำอธิบาย  
จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือ

เอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชน ในปีงบประมาณนั้นๆ 

ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื ่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน/ฝึกหัดครู ต่อจำนวน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทั้งหมด  

เกณฑ์การประเมิน  
จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ เพื่อยกระดบัมาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ฝึกหัดคร ู X 100 
จำนวนงานวิจัยที่ได้รบัการตพีิมพเ์ผยแพร่ทัง้หมดของอาจารย์  

ตัวชี้วัด 2.9 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนของอาจารย์ที่มผีลการวิชาการรับใช้สังคม  
X 100 

จำนวนอาจารยท์ั้งหมด 
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เป้าประสงค์ที ่ 3 เกิดความร่วมมือกับหุ ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ ่นสู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ 
และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเอง  
คำอธิบาย 

 ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมพัฒนาชุมชน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยจะการประเมินศักยภาพตำบล ดังนี ้

1. องค์กรชุมชน ตำบลมีสมรรถนะในการจัดการสูง แผนพัฒนาชุมชน พัฒนาตำบล อย่างบูรณา
การ (อปท.ท้องถ่ิน กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ เอกชน)  

2. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม(ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน งบประมาณ และรายได้อื่นๆ) 
ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

3. ความสามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ปรับตัวให้เศรษฐกิจเป็นบวก สถาบันการเงินของ
ชุมชนจัดการโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน  

4. สัมมาชีพเต็มพื้นที่ ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม  
5. เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรที่มุ่งไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง และอาหารปลอดภัย  
6. มีสระน้ำประจำครอบครัว มีน้ำใช้ ป้องกันน้ำท่วม  
7. การจัดการวิสาหกิจ การแปรรูป อุตสาหกรรมชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน  
8. การฝึกอบรมด้านสังคม  
9. การจัดโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน  
10. ตำบลปลอดภัย ไม่มีการฆ่า/ข่มขืน/การจี้ปล้น  ป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกทางน้ำ ป้องกัน

หน่วยกู้ภัยที่มีความเช่ียวชาญ 
11. การพัฒนาคุณภาพ กลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึง (เด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย คนพิการ เด็กกำพร้า) 
12. ระบบสุขภาพตำบล คุณภาพสูงและประสิทธิภาพ ทุกคนคือญาติ 
13. ศูนย์เรียนรู้ตำบล ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬา ศูนย์เรียนรู้พิเศษ  
14. ระบบความยุติธรรมชุมชน ความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม ไกล่เกลี่ย   
15. ระบบสื่อสารชุมชน สื่อดิจิทัล ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง ทันเวลา  
16. ตำบลทำความด ีถูกต้อง ดีงาม การช่วยเหลือผู้อื่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรม 

ตัวชี ้วัดท่ี 3.2  ร้อยละของรายวิชาที ่นักศึกษาอาจารย์และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถ่ิน      
สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 

คำอธิบาย 
 รายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการ

ออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ หมายถึง รายวิชาที่มีคำอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การพัฒนาของ SDGs ทั้ง 17 ด้าน หรือรายวิชาที่มีการลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริง 

เกณฑ์การประเมิน 
จำนวนรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถ่ิน              
สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 

 
X 

 
100 

จำนวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษาน้ัน  
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 ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  

 คำอธิบาย 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การ

สร้างสรรค์งาน และการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยหีรือ
นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการที่สร้างมูลค่าทางสังคมที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค 

 ตัวชี ้ว ัดท่ี 3.5  จำนวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่  

 คำอธิบาย 
 แนวปฏิบัติ/นวัตกรรมท่ีนำไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชงิพ้ืนท่ี (Area-

based University) หมายถึง แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
หัวอยู่ โดยร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่จะช่วยสร้างชุมชน ให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยต้องมุ่งพัฒนาใน 3 เรื่องสำคัญ (1) ผลิตกำลังคนซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และ
การพัฒนาครูให้สอดรับกับศตวรรษที่ 21  (2) สร้างผู้ประกอบการท้องถ่ิน หรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์  (3) 
การผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (Sustainable Development Goals) 

ตัวชี้วัดท่ี 3.6 ร้อยละของจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ  
X 

 
100 จำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของหน่วยงาน 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.8  จำนวนโรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่จังหวัดปทุถมธานีและจังหวัดสระแก้ว  
 คำอธิบาย  
 โรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพ้ืนท่ีจังหวัดปทุถมธานีและจังหวัดสระแก้ว หมายถึง โรงเรียนในพื้นที่นำ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์      
เป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอน  
  
 เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพ
การทำงานมีนวัตกรรมทำให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.3 ร้อยละของโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดำเนินการสำเร็จ      
ตามแผนการจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Space )  

เกณฑ์การประเมิน 
จำนวนโครงการพฒันาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยทีม่ีการดำเนินการ

สำเร็จตามแผนการจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Space ) X 100 
จำนวนโครงการพฒันาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยตามแผนที่กำหนด 

 



78 

ตัวชี ้วัดที ่ 4.8 ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ที ่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ          
การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน  

เกณฑ์การประเมิน 
จำนวนคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา          

เพื่อการดำเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน X 100 
จำนวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 

 
คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินผลโครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะ     
การเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม  
 โครงการที่ 1.1.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์  
และด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรการเรียนควบ 2 ปริญญา 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีบูรณาการระหว่างศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีแผนการดำเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที ่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์           

ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 
ระดับ 2 มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่กำหนดไว้ 
ระดับ 3 มีผลงานเชิงประจักษ์จากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ระดับ 4 ม ีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และมีการเทียบเคียง  (Benchmark)            

กับมหาวิทยาลัยอื่น 
ระดับ 5 มีการถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะเกี่ยวกับการบูรณาการระหว่าง

ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 
โครงการท่ี 1.1.2  โครงการสนับสนุนการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิตและออกแบบหลักสูตรทีส่ามารถ

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรบัปรงุหลักสูตรทีม่ีการเรียนการสอนแบบสะสม
หน่วยกิต (สัมฤทธิบัตร) 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการจัดการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ของหลักสูตรสำหรับ    
การเรียนการสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา 

ระดับ 2 มีหน่วยการเรียนรู้ที่ได้รับอนุมัติ และมีคู่มือหน่วยการเรียนรู้ หรือมีเอกสารหรือสื่อ      
การเรียนรู้ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในโครงการ ในเว็บไซต์ของหลักสูตรหรือคณะ  

ระดับ 3 มีหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการสนับสนุนการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิตและ   
ออกแบบหลักสูตรที่สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นไปตามเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของหลักสูตรที่เปิดสอนในโครงการทั้งหมด 

ระดับ 4 มีหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการสนับสนุนการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิตและ   
ออกแบบหลักสูตรที่สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นไปตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 
ของหลักสูตรที่เปิดสอนในโครงการทั้งหมด 
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ระดับ 5 มีนักศึกษาได้รับการเทียบโอนจากการเรียนในโครงการสนับสนุนการเรียนรู้แบบสะสม
หน่วยกิตและออกแบบหลักสูตรที่สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสำเร็จการศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2.2 ร้อยละของหลกัสูตรที่นักศึกษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนหลกัสูตรที่นักศึกษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
X 100 

จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 
โครงการท่ี 1.1.3  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.3.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดำเนินงาน และคู ่มือการจัดการศึกษาบนพื้นที ่นวัตกรรม ( Innovation 
Sandbox) 

ระดับ 2 มีหลักสูตรที ่จ ัดการจัดการศึกษาบนพื้นที ่นวัตกรรม ( Innovation Sandbox) และ
เกิดผลงานเชิงประจักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหลักสูตรเป้าหมาย 

ระดับ 3 มีหลักสูตรที ่มีการจัดการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม ( Innovation Sandbox) 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตรที่
ดำเนินการทั้งหมด 

ระดับ 4 มีหลักสูตรที ่จ ัดการจัดการศึกษาบนพื้นที ่นวัตกรรม ( Innovation Sandbox) และ
สามารถต่อยอดสู่ผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน
หลักสูตรเป้าหมาย 

ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัด
การศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

โครงการท่ี 1.2.1.  โครงการปรับปรงุ/พัฒนาหลกัสตูรเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงาและตอบสนองการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวชี ้ว ัดที ่ 1.2.1.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั ้นเพื่อ 
Upskill/Reskill/Life Long Learning ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอก 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมแีผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ  
ระดับ 2 มีการสำรวจความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอก และมีหลักสูตร

ระยะสั้นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน มากกว่า
ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่เสนอ 

ระดับ 3 มีหลักสูตรระยะสั้นที่มีผู้เข้าอบรมเป็นไปตามแผน มากกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
ระยะสั้นที่เปิดอบรม 

ระดับ 4 มีหลักสูตรระยะสั้นที่ดำเนินการต่อเนื่อง และมีผู้เข้าอบรมเพิ่มข้ึนจากเดิมมากกว่าร้อย
ละ 50 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดอบรม 

ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอก 
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โครงการท่ี 1.3.1  โครงการพฒันาจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  
 ตัวชี ้วัดที ่ 1.3.1.1 ระดับความสำเร็จการพัฒนาการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้       
เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดำเนินงาน และคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้  
เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  

ระดับ 2 มีชุดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด 
ระดับ 3 มีผลงานเชิงประจักษ์/ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการนำเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติ/นานาชาติ จากการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ ABCD ทุกหลักสูตร 

ระดับ 4 มีผลงานเชิงประจักษ์/ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
การอ้างอิง/การใช้ประโยชน์ จากการเรียนการสอนตามปรชัญาการจดัการเรียนรู้เชิงผลติภาพ ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ ABCD  

ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที ่เป็นเลิศด้านการเรียนการสอน          
ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

โครงการท่ี 1.3.2  โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2.1 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน 
 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิเพือ่จัดซือ้จัดจ้างทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอน X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
โครงการท่ี 1.3.3  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU Online และ MOOC 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.3.3.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างหลักสูตรออนไลน์  
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดำเนินงานสร้างหลกัสูตรการเรยีนการสอนในรปูแบบออนไลน์ (VRU Online/ 
Thai MOOC) 

ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และมีผู้เข้าเรียนทั้งภายในและภายนอก

เป็นไปตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอนทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่สามารถสร้างรายได้จากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นไปตาม

เป้าหมายที่กำหนด  
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการเรยีนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์ 
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โครงการท่ี 1.3.4  โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านวิชาการ  
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3.4.1 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณด้านวิชาการ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนการเบิกใช้เงินงบประมาณด้านวิชาการ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
โครงการที่ 1.4.1  โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยใน

ประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 
 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนหลกัสูตรที่มีความร่วมมือ (MOU) กบัเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา X 100 

จำนวนหลกัสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.2  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา จัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน และมีการพัฒนาความร่วมมือ MOU ในการยกระดบั

คุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ 
ระดับ 2 มีแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ จากการวิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและเชื่อมโยง

เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน 
ระดับ 3 มีการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับ

หน่วยงานภายนอก มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 4 มีเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 ของเครือข่ายเดิม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที ่เป็นเลิศด้านการยกระดับคุณภาพ               

การจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศ 
โครงการที่ 1.4.2  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อร่ว มจัด

การศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เพื่อร่วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการประสานความร่วมมือและทำ MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและวางแผน

ร่วมกันเพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
ระดับ 2 มีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา และการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการ

ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
ระดับ 3 มีการดำเนินกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (แลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา)               

จัดการศึกษาแบบ dual degree, จัดหลักสูตร on demand ของลูกค้า) มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่
ระบุไว้ตามแผน 

ระดับ 4 มีเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 ของเครือข่ายเดิม 
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ระดับ 5 มีการประเมินผลและถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที ่เป็นเลิศด้านการยกระดับคุณภาพ            
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากลกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

โครงการท่ี 1.5.1  โครงการพฒันาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทลัและภาษาอังกฤษ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิลัและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิลัและภาษาอังกฤษตามแผน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.5.1.2  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทกัษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลัและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทลัและภาษาอังกฤษตามแผน 
โครงการที่ 1.5.2  โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางวิชาการ

และวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีแผนการพัฒนาทักษะนักศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ 
ระดับ 2 มีผลการดำเนินงานโครงการตามแผน ที่ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน

โครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 
ระดับ 3 มีนักศึกษาที ่ผ่านการพัฒนาจากโครงการตามแผนฯ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/

ประกวด/นำเสนอ ในระดับชาติ/นานาชาติ  
ระดับ 4 มีการเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนานักศึกษาจากโครงการตามแผนฯ สู่สาธารณะ

ผ่านสื่อออนไลน์ และมีผู้เข้าชมมากกว่า 500 ครั้งภายในปีงบประมาณ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะนักศึกษา  

สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ 
โครงการท่ี 1.5.3  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการเปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนหลกัสูตรที่มกีารเปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกบัการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
X 100 

จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.5.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดตั ้ง Business unit และมีแผนการพัฒนาทักษะการเป็นผู ้ประกอบการและ      
สร้างรายได้ให้กับนักศึกษา 

ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างรายได้ให้กับ
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ระบุไว้ตามแผน 
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ระดับ 3 มีแผนธุรกิจที่ถูกนำไปดำเนินการจริง และสร้างประโยชน์/รายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของแผนที่ได้รับการพัฒนา 

ระดับ 4 มีผู้ประกอบการที่ดำเนินการธุรกิจตามแผนธุรกิจได้จริง หรือได้รับรางวัลจากการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที ่เป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

โครงการท่ี 1.5.4  โครงการเสริมทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.5.4.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างวิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนและคู่มือการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 
ระดับ 2 มีผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ระดับ 3 มีนวัตกรรมที่เกิดจากวิศวกรสังคมที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริงและ          

เกิด impact ต่อชุมชน (เทคโนโลยีที่ได้ผลดี รูปแบบและงานที่ตอบสนองชุมชน นวัตกรชุมชน) ไม่น้อยกว่าน้อย
ละ 80 ของโครงการที่ดำเนินการ 

ระดับ 4 มีการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากวิศวกรสังคม ในระดับชาติ/นานาชาติ  
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเร ียนแนวปฏิบ ัติท ี ่ เป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะ              

การเป็นวิศวกรสังคม 
โครงการท่ี 1.6.1  โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ

ต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานสู่นักศึกษา คณาจารย์และประชาชน  
 ตัวชี้วัดท่ี 1.6.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้และสบืสานภูมปิัญญาสู่นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถ่ิน 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้อาวุโส ข้อมูลองค์
ความรู้และภูมิปัญญาของเครือข่าย 

ระดับ 2 มีแผนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้อาวุโสร่วมสืบสาน 
พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งผ่านภูมิปัญญาสู่นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถ่ิน 

ระดับ 3 มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนร่วมกนักับเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างเครือข่ายศิษยเ์กา่ 
เครือข่ายผู้อาวุโสร่วมสืบสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งผ่านภูมิปัญญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ระดับ 4 มีการเผยแพร่องค์ความรู ้จากการส่งผ่านภูมิปัญญาร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ              
สู่สาธารณะ 

ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท ี ่ เป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการต่อยอดองค์ความรู้และสบืสาน      
ภูมิปัญญาสู่นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถ่ิน 

โครงการท่ี 1.7.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูทีมุ่่งเน้นสมรรถนะของครมูืออาชีพ  
 ตัวชี้วัดท่ี 1.7.1. ร้อยละของบัณฑิตครทูี่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนบัณฑิตครูทีส่อบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
X 100 

จำนวนบัณฑิตครูทัง้หมด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการที่ 2.1.1  โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น    

ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา   
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว ด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อปี 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านการบริการและการท่องเทียว ด้านการเกษตรและอาหาร    
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 2 มีแผนบริหารทุนวิจัยและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
ที ่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื ้นที ่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านการบริการและการท่องเทียว         
ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 3 มีการดำเนินงานจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยและเครือข่ายนักนักวิจัย 
ระดับ 5 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที ่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น    

ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมต่อปีเป็นไปตามแผน 

โครงการท่ี 2.1.2  โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2.1 ระดับความสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่
และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านการบริการและการท่องเที ่ยว ด้านการเกษตรและอาหาร           
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนา      

เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 2 มีแผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนา   
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 3 มีการบ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อ
ตอบโจทย์แหล่งทุน (Research Program) 

ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายเพื ่อส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ       
ข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (Research Program) 

ระดับ 5 มีการนำผลการดำเนินงานตามระดับ 4 มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุง      
ผลการดำเนินการ 
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โครงการท่ี 2.1.3  โครงการการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.1.3.1 ระดับความสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น  

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนา        

เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 2 มีแผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรและ
อาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 3 มีการสนับสนุนเครื่องมือ องค์ความรู้ และบริการที่เป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 4 มีการส่งเสริมและจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จำนวน 3 ฉบับ 

ระดับ 5 จำนวนผลงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ      
ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื ้นที ่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว       
ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

โครงการท่ี 2.1.5  โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยที่ถูกนำใช้ประโยชน์ในชุมชนและ              
เชิงพาณิชย์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ 
ระดับ 2 มีแผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานวิจัยที ่ถูกไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและ        

เชิงพาณิชย์ 
ระดับ 3 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้มีสมรรถนะในการสร้างงานวิจัยและ             

งานสร้างสรรค์ ในการพัฒนาชุมชน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ระดับ 4 มีการจัดสัมมนา ฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานผู้ให้ทุน ภาครัฐและเอกชนในการสร้าง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ระดับ 5 จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์เป็นไปตามแผน 

โครงการท่ี 2.1.6  โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการจดทะเบียน  
 ตัวชี้วัดท่ี 2.1.6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนา      
เชิงพื้นที่ได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนา  

เชิงพื้นที่ได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 มีแผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพฒันา

เชิงพื้นที่ได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ระดับ 3 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่จนได้รับการจดทะเบียน 

ระดับ 5 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่จดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการท่ี 2.2.1  โครงการพัฒนาวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน  
 ตัวชี้วัดท่ี 2.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
ระดับ 2 มีแผนและกำหนดเป้าหมายของการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู ้ต่อภาครัฐ  

ภาคเอกชน หรือถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
ระดับ 3 มีการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื ่อรองรับการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ 
ระดับ 4 พัฒนางานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชนมีการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะเป็นไปตามแผน 

โครงการท่ี 2.3.1  โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถ่ิน   
 ตัวชี้วัดท่ี 2.3.1.1 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการ
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถ่ิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกในการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไข

ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลังทางสังคม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา
ตนเองและจัดการตนเอง 

ระดับ 2 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 

 ระดับ 3 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิต
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 

ระดับ 4 มีการจัดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้รว่มกับเครือข่ายเกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรมจากงานวิจยั
เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 

ระดับ 5 จำนวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที ่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  และ
ภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลังทางสังคม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและ
ท้องถ่ินในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเองเป็นไปตามแผน 
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โครงการท่ี 2.3.2  โครงการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนทอ้งถ่ิน  
 ตัวชี้วัดท่ี 2.3.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปญัหา
ชุมชนท้องถ่ิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน

ท้องถ่ิน 
ระดับ 2 มีแผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา

ชุมชนท้องถ่ิน 
ระดับ 3 มีการบ่มเพาะอาจารย์ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา

ชุมชนท้องถ่ิน 
ระดับ 4 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิต

งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 
ระดับ 5 จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ินเป็นไปตามแผน 

โครงการท่ี 2.4.1  โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1.1 ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ที่ร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมจนไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  

เกณฑ์การประเมิน  
จำนวนอาจารย์ครุศาสตรท์ี่ร่วมมือกบัเครอืข่ายในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
จนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
X 

 
100 

จำนวนอาจารย์ครุศาสตรท์ั้งหมด  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 โครงการท่ี 3.1.1  โครงการพัฒนางานวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างผลงานของอาจารย์รับใช้สังคม 
เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับที่ 1 มีรายงานผลสภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของพื้นที่เป้าหมาย 
ระดับที่ 2 เกิดการมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคม/พื้นที่เป้าหมาย 
ระดับที่ 3 สร้างกระบวนการที ่ทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงที ่ด ีข ึ ้น โดยใช้องค์ความรู ้หรือ           

ความเชี ่ยวชาญที ่ใช้ในการทำงานให้เก ิดการเปลี ่ยนแปลงรวมทั ้งคาดการณ์สิ ่งที ่จะตามมาหลังจาก               
การเปลี่ยนแปลงนั้น และประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 

ระดับที่  4 มีการจัดทำเอกสารผลงานเพื ่อชี ้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที ่ทำให้เก ิดการพัฒนา             
เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาและสร้างแนวทางการติดตามและรักษา
พัฒนาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 
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ระดับที่ 5 มีการเผยแพร่โดยจัดเวทีนำเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดเยี่ยมชมพื้นที่และต้องมี             
การเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

โครงการที่ 3.2.1  โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(BCG) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถ่ินในการจัดการตนเอง 

ตัวชี้วัดที ่ 3.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบ      
การพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับที ่ 1 มีระบบกลไกพัฒนาและการขับเคลื ่อนการพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ BCG ได้แก่        

1) สาขาเกษตรและอาหาร 2) สาขาสุขภาพและการแพทย์ 3) สาขาเคมีชีวภาพ 4) สาขาการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ระดับที่ 2 มีแผนพัฒนากำลังคนและพัฒนาเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ระดับที่ 3 มีการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาพื้นที่ตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
ระดับที่ 4 มีการจ้างงาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ระดับที่ 5 มีโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการที่ 3.4.1 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Leb) โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

ตัวชี้วัดท่ี 3.4.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 
  คำอธิบาย 
  กระบวนการสร้างพ้ืนท่ีต้นแบบ ประกอบด้วย  

1. หลักสูตร/คณะทำงานรวบรวมแนวคิด กำหนดประเด็นการปฏิรูป เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 

2. รวบรวม ค้นหา คัดเลือก (Mapping) ผู้เข้าร่วมกระบวนการโดยมีเงื่อนไขปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้ 
   2.1 เป็นผู้นำชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งอาจรวมถึงผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติผู้เข้าร่วมกระบวนการที่สำคัญ 3 ประการ
คือ Insightful (รู้จริงในประเด็นปฏิรูป), Influential (มีบทบาทสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ หรือโน้มน้าว
ผู้อื่นในมาร่วมขับเคลื่อนได้) & Interest (Commitment to Drive Change) (มีความปรารถนาที่จะสร้างให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง) 

   2.2 สามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ตลอดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อผู้นำชุมชน ผู้เข้ารว่ม
กระบวนการได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทาย เกิดความตระหนักรู้ถึงความสลับซับซ้อนของประเด็น 
สถานการณ์ ความท้าทายของระบบ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผ ู้เข้าร่วมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ต้องการ          
มีส่วนร่วม มีความปรารถนา ที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้นตอรากของ
ปัญหา มิใช่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับปรากฏการณ์ (Events) 

3. Pre-Social Lab (Convening & Engaging) กระบวนการเชิญเตรียมความพร้อมและสร้าง      
การมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมเป้าหมาย ที่จะเชิญเข้าร่วมกระบวนการ โดยการแนะนำโครงการ เป้าหมาย 
สร้างความคุ้นเคยกับผู้เข้าร่วม รวมถึงการเก็บข้อมูล ความเห็นเบื้องต้นในประเด็นปฏิรูป โดยการสัมภาษณ์     
ตัวต่อตัว สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือให้ผู ้ที่ถูกเชิญเข้าร่วมกระบวนการตอบแบบสอบถามที่ออกแบบไว้ 
หลังจากนั้นทีมคณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาจัดทำเป็นรายงาน Pre-Social Lab เพื่อใช้
เป็นข้อมูลนำเข้า (Input) ในกระบวนการห้องปฏิบัติการทางสงัคมต่อไป โดยรายงานดังกล่าว มิใช่การวิเคราะห์
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เพื่อสรุปบทสัมภาษณ์ หากแต่จะเป็นการรวบรวมความเห็น ข้อมูลโดยตรงจากการสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วม
กระบวนการ 

4. กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) คือการสร้างพื้นที่ พื้นที่กลาง พื้นที่ปลอดภัย
เพื่อการทดลองปฏิบัติการร่วมกันของผู้นำ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือในหลายกรณีอาจรวมผู้ที่มีความ เห็นต่าง      
คู่ขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้าใจความเช่ือมโยงของ
องค์ประกอบต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ รวมถึงร่วมกันตระหนัก รับรู้ถึงความท้าทายต่าง ๆ  ที่มีอยู่รอบตัว และ
ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นที่ที ่สร้างขึ ้นมาเป็นพื ้นที ่ที ่เปิดให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเปิดใจ           
เปิดความคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้ร่วมออกแบบ สร้างต้นแบบความร่วมมือ ทดลองทำงาน
ร่วมกันในแนวราบ เพื่อก่อให้เกิดแนวคิดและอาจรวมถึงนวัตกรรม เพื่อสร้างหรือรองรับการเปลี่ยนแปลง    
ความท้าทาย รวมถึงวิธีการทำงานร่วมกันแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยมีเป้าหมายร่วมที่ยิ่ งใหญ่ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดและสร้างต้นแบบ (Prototype) เพื่อทดลองเริ่มในวิธีทำงานร่วมกันแบบใหม่ สร้างวัฒนธรรม
ความร่วมมือ (Collaborative Culture) 

5.Post-Social Lab คือกระบวนการติดตาม สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้มีโอกาสทดลอง 
นำแนวคิดต้นแบบ (Prototype) ที่ได้ร่วมกันคิด ออกแบบ วางแผนไว้ไปสู่การทดลองปฏิบัติจริง (Prototype 
Testing) โดยการติดตาม สนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านวิชาการ  การเก็บข้อมูล การวิจัย และอาจรวมถึงการสนับสนุนด้านทรัพยากรอื่น ๆ  
เช่น งบประมาณ คน สถานที่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อที่
ผ ู ้ เข ้าร ่วมกระบวนการจะได้นำประสบการณ์ ไปแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้แล ะพัฒนาต้นแบบ (Prototype)               
ในกระบวนการ Social Lab เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems Change) ต่อไป  

6.การจัดให้มีองค์กรสนับสนุนกลาง ที่ทำงานเป็นแกนกลางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง การติดตามและสนับสนุน รวมถึงงานประสานงาน งานวิจัย วิชาการ การถอดบทเรียน และอาจรวมถงึ
การสนับสนุนปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการทดลอง 

7.การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ คือการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันของผู้นำระหว่างทางที่ลงมือ
ทำการเปลี่ยนแปลงร่วมกันสร้างผู ้นำร่วม (Collective Leadership) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที ่ยิ่งใหญ่ 
(Collective Impact) โดยมีเป้าหมายคือเพื ่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระยะยาว ผ ่านการเรียนรู้
กระบวนการการทดลองทำงานร่วมกัน สร ้างว ัฒนธรรมความร่วมมือ ( Culture of Collaboration)              
มิใช่ผลสำเร็จของต้นแบบโครงการที่ทดลองทำแต่เพียงอย่างเดียว 
 เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับที่ 1 มีแผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสงัคม 
(Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ร้อยละ 30 ของหลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่ พื้นที่กลาง พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการทดลอง
ปฏิบัติการร่วมกันของผู้นำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือในหลายกรณีอาจรวมผู้ที่มีความเห็นต่าง คู่ขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้าใจความเช่ือมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ  

ระดับที่ 3 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นที่ที่สร้างขึ้นมา เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกฝ่ายได้
มีโอกาสเปิดใจ เปิดความคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้ร่วมออกแบบ สร้างต้นแบบความร่วมมือ 
ทดลองทำงานร่วมกัน 

ระดับที่ 4 จำนวนผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)     
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในพื้นที่ 
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ระดับที่ 5 มีต้นแบบ (Prototype) เพื่อทดลองวิธีทำงานร่วมกันแบบใหม่ สร้างวัฒนธรรมความ
ร่วมมือ (Collaborative Culture) 
 โครงการที่ 3.5.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดที่ 3.5.1.1 ระดับความสำเร็จทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม    
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับที่ 1 มีผลการสำรวจ ค้นหา ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมของ

ชุมชนในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 2 มีการจัดทำแผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และ

ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับที ่ 4 มีผลงาน/นวัตกรรมจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดก

วัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแผนที่กำหนด 
ระดับที ่ 5 เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ ่มทาง

เศรษฐกิจที่เกิดจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
 โครงการที่ 3.6.1 โครงการผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นตลาด (University as Market place) เพื่อ
รองรับสินค้าชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 3.6.1.1 ระดับความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยให้เป็นตลาด (University as Market 
place) เพื่อรองรองสินค้าชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับที่ 1 มีแผนการพัฒนาความร่วมมือในการสร้างผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการที่เกิด

จากการบริการวิชาการ 
ระดับที่ 2 มีแผนการตลาดรองรับผลผลิตที่เกิดจากการบริการวิชาการเพื่อรองรองสินค้าชุมชน 
ระดับที่ 3 มีระบบกลไกการบริหารจัดการผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการที่เกิดจากการ

บริการวิชาการทั้งในรูปแบบ Online และ Offline 
ระดับที่ 4 รายได้จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นตลาด (University as Market 

place)        เพื่อรองรองสินค้าชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับที ่ 5 มีหน่วยงานผลักดันให้เกิดการกระตุ ้นและเกิดการยอมรับได้รับมาตรฐานให้

มหาวิทยาลัยเป็นตลาดของชุมชน และสามารถต่อยอดขยายผลทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
 โครงการที่ 3.7.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและยกระดับโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่  

ตัวชี้วัดท่ี 3.7.1.2 ระดับความสำเร็จของพื้นทีต่้นแบบโรงเรยีนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรยีนรู้ประจำ
พื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับที่ 1 มีแผนงานและมีกิจกรรมร่วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้

ประจำพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
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ระดับที่ 2 มีผลงาน/นวัตกรรมความสำเร็จของโรงเรียนเครือข่ายที่เกิดจากการร่วมพัฒนานวตักรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา 

ระดับที่ 3 มีการขยายเครือข่ายความร่วมโรงเรยีนเครือข่ายต้นแบบในการปฏิรปูการเรยีนรู้ประจำพืน้ที่
ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

ระดับที่ 4 มีการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมในเวทีสาธารณะและได้รับการยอมรับ/ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ 

ระดับที่ 5 มีโมเดลพื้นที่ต้นแบบโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจำพื้นที่ 
 โครงการท่ี 3.7.2 โครงการจัดต้ังพัฒนาโรงเรยีนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความรู้และเป็นพลเมืองแห่งอนาคต 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.7.2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดต้ังโรงเรยีนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพือ่ศูนย์ปฏิบัตกิาร
และการวิจัยโรงเรียนในท้องถ่ินสู่ระดับสากล 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที ่ในการจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิต มีการจัดทำแผนการจัดต้ังโรงเรียนสาธิต และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนการจัดตั้งที่กำหนดได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของ
แผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับที่ 3 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนการจัดตั้งที่กำหนดได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ
แผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับที่ 4 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนการจัดตั้งที่กำหนดได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ของ
แผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับที่ 5 มีโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และ
เป็นพลเมืองแห่งอนาคต และมีนักเรียนเข้าศึกษาเป็นไปตามแบบที่กำหนดและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ 
 โครงการท่ี 3.8.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.8.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการสรุปรายงานผลการดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

และรายงานต่อ คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามะยะเวลาที่
กำหนด 

ระดับ 4 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ระดับ 5 มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 โครงการท่ี 3.8.2 โครงการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10  
 ตัวชี้วัดท่ี 3.8.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ 10 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
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ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการสรุปรายงานผลการดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ตามระยะเวลาที่กำหนด 
ระดับ 4 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการท่ี 4.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.1.1.1. ร้อยละความหนาแน่นการใช้ที่ดินรักษาพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ทั้งหมด 
 เกณฑ์การประเมินผล 

จำนวนพื้นที่สเีขียว 
X 100 

จำนวนพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 โครงการท่ี 4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการสัญจร 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสัญจร   
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการวางแผนผังระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลัย  
ระดับที่ 2 มีการสร้างทางสัญจรทางเดินเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่จัดสรร 
ระดับที่ 3 มีการสร้างทางสัญจรทางเดินและจักรยานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่จัดสรร 
ระดับที่ 4 มีการสร้างและพัฒนาระบบถนนและที่จอดรถยนต์  
ระดับที่ 5 มีการจัดระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการท่ี 4.1.3 โครงการสาธารณูปโภค 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.1.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการวางแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 2 มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ระดับที่ 3 มีการดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ระดับที่ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ความคุ้มค่ากับคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 5 มีการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

 ตัวชี้วัดท่ี 4.1.3.2. ร้อยละของการลดลงของการใช้พลังงาน/ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การประเมินผล 

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของปจัจบุัน - ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของปีก่อน 
X 100 

ค่าใช้จ่านด้านพลังงานไฟฟ้าของปปีัจจุบัน 
 โครงการ 4.1.4 โครงการพัฒนาควบคุมอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.1.4.1  ร้อยละการเพิ่มข้ึนของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 
 เกณฑ์การประเมิน 

ขนาดของพื้นที่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหมห่รือปรบัปรุง  
X 100 

พื้นที่ของอาคารหรอืสิง่ก่อสร้างทั้งหมด 
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 โครงการท่ี 4.1.5  โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.1.5.1  ระดับความสำเร็จของการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการวางแผนผังสิ่งปลูกสร้างการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
ระดับที่ 2 มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างแผนผังไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการจัดสรรพื้นที่ตามผัง 
ระดับที่ 3 มีการใช้สิ่งปลูกสร้างและพื้นที่กิจกรรมในการดำเนินงานและกิจกรรมของมหาวทิยาลัย

อย่างคุ้มค่า 
ระดับที่ 4 การใช้สิ่งปลูกสรา้งและพื้นที่กิจกรรมในการดำเนินงานและกจิกรรมของมหาวิทยาลยั

อย่างต่อเนื่อง 
ระดับที่ 5 มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการใช้พื้นที่และสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย 
 

 โครงการท่ี 4.2.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูก่ารเปน็มหาวิทยลยัดิจิทลั (Digital Infrastructure) 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.2.1.1  ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการดำเนินงานปรับปรงุโครงสร้าง Digital Infrastructure 
ระดับที่ 2 มีการดำเนินงานตามแผนทีก่ำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของแผนทีก่ำหนด 
ระดับที่ 3 มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดจิิทลั (Digital Platform) 
ระดับที่ 4 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลู Big Data เพื่อพฒันาในเชิงพาณิชย์ 
ระดับที่ 5 มีการทบทวนและปรบัปรุงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 

 โครงการท่ี 4.3.1  โครงการจัดต้ังกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.3.1.1  ระดับความสำเร็จของการจัดต้ังกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการวิเคราะห์ความพร้อม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดตั้งกองทุนเริ่มต้น
ผ ู ้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับที ่ 2 มีการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเริ ่มต้นผู ้ประกอบการ (Pre Seed Fund)      
เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

ระดับที ่ 3 มีการดำเนินการตามแผนการจัดตั ้งกองทุนเริ ่มต้นผู ้ประกอบการ (Pre Seed Fund)       
ร้อยละ 50 

ระดับที ่ 4 มีการดำเนินการตามแผนการจัดตั ้งกองทุนเริ ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund)      
ร้อยละ 80  

ระดับที่ 5 มีการจัดสรรเงนิทุนเพือ่ร่วมทนุในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ราย 
 โครงการท่ี 4.4.3  โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.4.3.1  ระดับความสำเร็จขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจว่าการบริหารองค์ความรู้มีความสำคัญต่อการทำงานแต่
ยังไม่มีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นระบบ 

ระดับที่ 2 เริ่มมีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในหน่วยงานย่อย 
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ระดับที ่ 3 มีเครื ่องมือและกระบวนการบริหารองค์ความรู ้ที ่เป็นมาตรฐานและเป็นส่วนหนึ่ง          
ของการทำงาน 

ระดับที่ 4 มีการรวบรวม แลกเปลี่ยน แลกประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทุกกระบวนการทำงานและ
สามารถวัดผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับที่ 5 มีการนำความรู้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
 โครงการที่ 4.4.4  โครงการพัฒนาพื้นที ่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที ่มีการดำเนินการสำเร็จ      
ตามแผนการจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.4.4.1  ร้อยละของโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดำเนินสำเร็จ
ตามแผนการจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรม  
 เกณฑ์การประเมินผล 

จำนวนโครงการพฒันาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยทีม่ีการดำเนินสำเรจ็ 
 

X 
 

100 
จำนวนโครงการพฒันาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยทีม่ีการดำเนินสำเรจ็ตาม

แผนการจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรม 
  
 โครงการท่ี 4.5.1  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.5.1.1  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงาน 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 
ระดับที่ 2 การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่กำหนด 
ระดับที่ 3 มีผลการประเมินตามแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

บริหารงาน 
ระดับที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานให้กับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที ่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

บริหารงานและมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 โครงการท่ี 4.5.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย  
 ตัวชี้วัดท่ี 4.5.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับที่ได้รับการพฒันาปรบัปรงุตามแผน 

เกณฑ์การประเมิน  
จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพฒันา ปรบัปรงุ 

 

X 
 

100 
จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมดที่ได้รับการพฒันาหรือแก้ไขตามแผน

ที่กำหนด 
โครงการท่ี 4.5.3 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารสำนักงาน  
ตัวชี้วัดท่ี 4.5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กำหนด 
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 โครงการท่ี 4.5.4 โครงการจัดประชุมเพื่อพฒันาระบบบริหารจัดการโดยมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ตัวชี้วัดท่ี 4.5.4.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม 
เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณด้านการจัดประชุมที่เบิกจ่ายจริง 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนการจัดประชุมทีก่ำหนด 
 โครงการที่ 4.6.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยที ่เป็นเลิศ (Excellence 
University) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.6.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University) 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
ระดับที่ 2 การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่กำหนด 
ระดับที่ 3 มีผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตามเป้าหมายที่

กำหนดและจัดทำแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ระดับที ่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตาม

เป้าหมายที่กำหนดให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD และมีการ

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 โครงการท่ี 4.7.1  โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.7.1.1  ระดับความสำเร็จการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร 
ระดับที่ 2 มีการนำผลจากการวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะ

องค์กร มาเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนงาน/ โครงการ 
ระดับที่ 3 สื่อสารแผนงาน/ โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)     

ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผน 
ระดับที่ 4 มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุป

และประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการ 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 โครงการท่ี 4.7.2  โครงการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย ์ที่สูงข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.7.2.1  ระดับความสำเร็จของอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที ่ 1 มีแผนการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีการทบทวน       
อย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 2 มีการดำเนินงานตามแผนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่กำหนด 
ระดับที่ 3 มีจำนวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
ระดับที่ 4 มีจำนวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเกินกว่าที่กำหนดตามแผนร้อยละ 10  



96 

ระดับที่ 5 มีจำนวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเกินกว่าที่กำหนดตามแผนร้อยละ 20 
 โครงการท่ี 4.7.3  โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.7.3.1  ระดับความสำเร็จอาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงข้ึน 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื ่อเข้าสู ่ตำแหน่งที่ส ูงขึ้นและมี       
การทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 2 มีการดำเนินงานตามแผนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่กำหนด 
ระดับที่ 3 มีจำนวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งสูงข้ึนเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
ระดับที่ 4 มีจำนวนอาจารย์และบุคลากรที ่เข้าสู่ตำแหน่งที ่สูงขึ ้นเกินกว่าที ่กำหนดตามแผน      

ร้อยละ 10  
ระดับที่ 5 มีจำนวนอาจารย์และบุคลากรที ่เข้าสู่ตำแหน่งที ่สูงขึ ้นเกินกว่าที ่กำหนดตามแผน      

ร้อยละ 20 
 โครงการท่ี 4.7.4  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.7.4.1  ระดับความสำเร็จของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแบบมืออาชีพ 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการพฒันาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
ระดับที่ 2 มีการดำเนินงานตามแผนที่ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่กำหนด 
ระดับที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพใหก้ับ

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
ระดับที่ 4 มีนวัตกรรม หรือผลงานเชิงประจักษ์ทีเ่กิดจากการพัฒนา 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัตกิารพฒันาอาจารย์และบคุลากรมอือาชีพและมีการเผยแพร่

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรปูแบบสือ่ดิจิทลั 
 โครงการท่ี 4.7.5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 ตัวชี ้วัดที ่ 4.7.5.1  ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ที ่ได้ร ับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัล            
ด้านการจัดการเรียนรู้และการฝึกหัดครู 
 เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนอาจารย์ครุศาสตรท์ี่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รบัรางวัลจากการประชุม
วิชาการในระดับชาติหรือ นานาชาติ ด้านการจัดการเรียนรูแ้ละการฝึกหัดครู  

X 
 

100 
จำนวนอาจารย์ครุศาสตรท์ั้งหมด 

 โครงการท่ี 4.7.6 โครงการบริหารงานบุคคล  
ตัวชี้วัดท่ี 4.7.6.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคล 
เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณด้านบุคลากรทีเ่บิกจ่ายจริง 
 

X 
 

100 
จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคลที่

กำหนด 
 โครงการท่ี 4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด 

ตัวชี้วัดท่ี 4.8.1.1 ระดับความสำเร็จการปรบัภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับที่ 1 มีแผนการการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 



97 

ระดับที่ 2 มีการดำเนินงานตามแผนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่กำหนด 
ระดับที่ 3 มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและ

ประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการ 
ระดับที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดให้กับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนการดำเนินงานปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดและมกีารเผยแพร่

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 โครงการท่ี 4.9.1 โครงการบริหารจัดหารายได้จากสินทรัพย์ 

ตัวชี้วัดท่ี 4.9.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้  

ของสินทรัพย์ 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหาร

จัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
 โครงการท่ี 4.10.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต มรวอ. 

ตัวชี้วัดท่ี 4.10.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิของโรงเรียนสาธิต 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กำหนด 
 


