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ส่วนที่ 1 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ปรัชญา 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี    

ปณิธาน  
“มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน”  

อัตลักษณ์     
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์  
      เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
                   S : Specific field service  การท างานเชิงพ้ืนที่ด้วยการพัฒนาอย่างตรงจุดด้วยการมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   K : Knowledge based and local wisdom การใช้ความรู้เป็นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
สมรรถนะหลัก  

     เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม  ฝึกอาชีพให้ประชาชนเพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับแบบยั่งยืน 
วิสัยทัศน ์ 
          เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์
               ผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบตามฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด และมชีุมชนท้องถิ่น ต้นแบบที่เข้มแข็ง 
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พันธกิจ  
     1. ด้านการจัดการศึกษา  บูรณาการจัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่น    
        2. ด้านการวิจัย พัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่    
        3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม                            
            โดยครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม    
        4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   สืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมถิ่นสู่                        
            เศรษฐกิจสร้างสรรค์   
        5. ด้านการบริหารจัดการพัฒนาระบบงานภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดการบริการที่มีความรวดเร็ว รองรับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                 
            การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาระบบการสื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค ์
 1. บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชนท้องถิ่นเกิดการ 
              พัฒนาอย่างสมดุล 
 3. เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุง  
                ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4. ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการท างาน  มีนวัตกรรมท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                        
               มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผู้ก ากับติดตาม 

เป้าประสงค์ 1 บณัฑิตเป็นผูร้อบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

1.1 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา  
- นักศึกษาหลักสตูรปริญญาตรี และบัณฑติศึกษา 

 
คน 

 
400 

ทุกหลักสูตร วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

 - นักศึกษาหลักสตูรระยะสั้น คน 20 ทุกหลักสูตร วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

 - นักศึกษาท่ีมีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต คน 15 ทุกหลักสูตร วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

1.3 จ านวนหลักสตูรที่มีการจดัการศึกษาการส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรม  
(Innovation Sandbox)  

หลักสูตร 1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

1.4 ร้อยละของรายได้การจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบ
หลักสตูรระยะสั้น (Short Course)   สร้างทักษะใหม ่(Reskill) และการยกระดับ
ทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 12 ทุกหลักสูตร วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

1.5 จ านวนผลงานสร้างสรรคเ์ชิงประจกัษ์ของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลหรอืการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

ผลงาน 5 ทุกหลักสูตร วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

1.7 จ านวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัชาติ 
หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด  

ผลงาน 15 ทุกหลักสูตร วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

1.8 จ านวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูส่ากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  

กิจกรรม 2 ทุกหลักสูตร วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

1.9 จ านวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย  
- วิศวกรสังคม 

 
 

คน 

 
 
- 

- 
 

วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

- ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ราย 1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต วิชาการและพัฒนานักศึกษา 
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ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผู้ก ากับติดตาม 

1.10 จ านวนชุมชนที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ชุมชน 1  ทุกหลักสูตร -งานวิจัย และพัฒนาท้องถิ่น 
 

1.11 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษยเ์ก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนา
งานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior 
Citizen Engagement index)  

ร้อยละ 50 ทุกหลักสูตร วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

1.12 อัตราการมีงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  
ระดับดับปรญิญาตร ี 

- สาขาสังคมศาสตร ์
- สาขาวิทยาศาสตร ์ 
- สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

ระดับบณัฑติศึกษา  
- สาขาสังคมศาสตร ์ 
- สาขาวิทยาศาสตร ์

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

65 
70 
90 

 
80 
70 

ทุกหลักสูตร วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

1.13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 4.00 ทุกหลักสูตร วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

1.14 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ  
- ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 
- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ระดับ B1 (ปริญญาตรี)  
ระดับ B2  (ปริญญาโท) 

 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

90 
 

80 
80 

ทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาการและพัฒนานักศึกษา 
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ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผู้ก ากับติดตาม 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 

2.1 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีต่อบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น    
ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านการบรกิารและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร  การ
สร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ล้านบาท 3 ทุกหลักสูตร วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 

2.2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีถูกน าใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์  ผลงาน 1 ทุกหลักสูตร วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 

2.3 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นด้าน การจดัการเรียนรู้ ด้านการบริการและ
การท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร  การส่งเสรมิสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อ
ผลงานวิจัยท้ังหมด   

ร้อยละ  
 

40  คณะ/วิทยาลยั 
 สถาบันวิจัยฯ 

วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 

2.4 จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ด้าน
การจัดการเรยีนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การ
ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ท่ีมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร และการจดอนุสทิธิบัตร  

ผลงาน 1 ทุกหลักสูตร 
 

วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 

2.6 จ านวนสัญญาหรือโครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ า เสรมิสร้างพลังทางสังคม เพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจดัการตนเอง 

สัญญา/ โครงการ 1 ทุกหลักสูตร 
 

วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 

2.7 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดที่เกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน  

ผลงาน 3 ทุกหลักสูตร 
 

วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 

2.8 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การ
ฝึกหัดครูต่อจ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทั้งหมด 
(นโยบายสภา) 
 
 

ร้อยละ  15 ทุกหลักสูตร 
 

วิชาการและพัฒนานักศึกษา 
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ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผู้ก ากับติดตาม 

เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดความร่วมมอืกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวทิยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

3.1 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเอง  ชุมชน 1 ทุกหลักสูตร วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีใช้ชุมชนท้องถิ่น    
สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่  

ร้อยละ 60 ทุกหลักสูตร วิชาการและพัฒนานักศึกษา 

3.5 จ านวนแนวปฏิบัต/ินวัตกรรมที่น าไปใช้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัเชิงพื้นที่ 

เรื่อง 1 ทุกหลักสูตร วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 

3.6 ร้อยละของจ านวนเงินที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้ต่อจ านวนเงิน
รายได้ทังหมด 

ร้อยละ  
 

5 ทุกหลักสูตร วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลยัเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการท างาน  มีนวัตกรรมท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย มีคณุภาพชีวิตที่ด ี

4.2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 
4.00 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
/นักวิชาการศึกษา 

งานบริหาร 

4.6. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
(ITA)  

ร้อยละ 90 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
/นักวิชาการศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

4.7. ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  คะแนน 120 คณะกรรมการ (EdPEx) 
สระแก้ว 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

4.8. ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา              
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน  

ร้อยละ 60 คณะกรรมการ (EdPEx) 
สระแก้ว 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

4.9. ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย คะแนน มากกว่า 
4.00 

คณะกรรมการองค์กร           
แห่งความสุข 

งานบริหาร 

4.10 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติที่มีต่อมหาวิทยาลัย คะแนน มากกว่า 
4.00 

คณะกรรมการองค์กร           
แห่งความสุข 

งานบริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม  
กลยุทธ์ 

1.1 สร้างความร่วมมือทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการรูปแบบใหม ่
1.2 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
1.3 ยกระดับการเรียนรู้ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy)  
1.4 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรร่วมจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
1.5 สร้างบัณฑิตสมรรถนะสูง บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ จิตอาสา และสร้างวิศวกรสังคม 
1.6 พัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานภูมิปัญญา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  
กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น  
2.2 พัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ  
2.3 สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า เสริมพลังทางสังคม  
2.4 สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์  

3.1 พัฒนางานบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ต้นแบบเพื่อเร่งผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
3.2 พัฒนาส่งเสริมการสร้างแบรนด์เมืองแห่งอนาคตตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
3.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
3.4 พัฒนากระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)  
3.5 ท านุบ ารุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 



แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว พ.ศ. 2565 
 

9 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 
กลยุทธ์ 

3.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Market place)  
3.7 มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3.8 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชด าริ 
๓.๙ ส่งเสริมการจัดรายได้จากการให้บริการวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 

4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University)  
4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)  
4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาผู้ประกอบการ (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 
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โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม  

     กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
         แนวทางการด าเนินงาน รยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.1 สร้างความ 
ร่วมมือทั้งภายใน 
หรือภายนอก 
มหาวิทยาลัย 
ปรับปรุงหรือ 
พัฒนาหลักสูตร 
แบบบูรณาการ 
รูปแบบใหม่  

1.1.2 โครงการสนับสนุน            
การเรียนรู้แบบสะสม 
หน่วยกิต และออกแบบ 
หลักสูตรที่สามารถ  
สร้างแผนการจัดการ  
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.1.2.1 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน
แบบสะสมหน่วยกิต 
(สัมฤทธิบัตร) 

ระดับ 3 - -ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่มี             
การเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต  

-ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
เรียนรู้ แบบสะสมหน่วยกิต 

ตุลาคม 64 
-  
30 กันยายน 
65 

ทุกหลักสูตร 

1.2 สร้างความ 
ร่วมมือกับ
เครือข่ายเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong 
Learning) 

1.2.1 โครงการปรับปรุง/ 
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับ            
การเปลี่ยนแปลงและ 
ตอบสนองการเป็น 
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
(มี OKRs/ข้อ 1) 

1.2.1.1.จ านวนหลักสูตร 
ระยะสั้นที่เปิดสอนเพ่ือ 
Upskill/Reskill/Life Long 
Learning ที่ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนใน 
ท้องถิ่นและหน่วยงาน 
ภายนอก 

1 
หลักสูตร 

- - ส ารวจความต้องการของ
ประชาชน ในท้องถิ่น และ
หน่วยงานภายนอก  

- ปรับปรุง/พัฒนา และเสนอ 
หลักสูตรเพื่อตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
และหน่วยงานภายนอก 

ตุลาคม 64 
-  

30 กันยายน 
65 

งานวิชาการ 
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     กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
         แนวทางการด าเนินงาน รยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

  1.2.1.2 ระดับความส าเร็จ
ของการจัดการเรียนการสอน
แบบหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ 
Upskill/Reskill/ Life Long 
Learning ที่ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 

ระดับ 3 - -จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  

-ถอดบทเรียนการด าเนินงาน 

ตุลาคม 64 
-  

30 กันยายน 
65 

งานวิชาการ 

1.3. ยกระดับ
การเรียนรู้ตาม
ปรัชญาการ
จัดการเรียนรู้        
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning 
Philosophy)  
  

1.3.1 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

1.3.1.1 ระดับความส าเร็จ
การพัฒนาการเรียนการสอน
ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้                
เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

ระดับ  3    อาจารย์
คณิต          
เรืองขจร 

กิจกรรมย่อย 1. 
โครงการประกวด  
Productive Learnning  
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 

 ระดับความส าเร็จการ
พัฒนาการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ แบบ ABCD  

ระดับ  3 งบแผ่นดิน 
 = 700 บาท  
งบรายได้ 
 = 6,000 บาท 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน          
ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิง           
ผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการ    
เรียนรู้แบบ ABCD 

พ.ค-ก.ค. 
2565 

 

อาจารย์
คณิต           
เรืองขจร 
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     กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
         แนวทางการด าเนินงาน รยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมย่อย 2. 
โครงการศึกษาดูงานส าหรับ
นักศึกษาสาขาการจัดการ 

ระดับความส าเร็จการพัฒนา 
จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  
ABCD 
 

ระดับ  3 งบรายได้ 
= 14,400 บาท 
 

การศึกษาจากสถานที่จริง 
กระบวนการพัฒนานักศึกษา         
ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ให้กับตัวนักศึกษา 
ด้านความรู้ความเข้าใจความคิด 
ความสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ม.ค. - มี.ค. 
65  

 

อาจารย์
รังสรรค์          
ลีเบี้ยว 

 กิจกรรมย่อย 3. 
โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)  
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

ระดับความส าเร็จการพัฒนา 
จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  
ABCD 
 

ระดับ  3 งบรายได้   
=  1,500 บาท 
 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน          
ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้          
เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

ม.ค. - มี.ค. 
2565 

 

อ.วุฒิวัฒน์ 
อนันต์พุฒิเมธ 

กิจกรรมย่อย 4. 
โครงการศึกษาดูงานส าหรับ
นักศึกษาทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ระดับความส าเร็จการพัฒนา 
จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  
ABCD 
 

ระดับ  3 งบรายได้   
 =  8,900 บาท 
      

การศึกษาจากสถานที่จริง 
กระบวนการพัฒนานักศึกษา 
ประสบการณ์ให้กับตัวนักศึกษา 
ด้านความรู้ความเข้าใจความคิด 
ความสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ม.ค. - มี.ค. 
2565 

 

อ.วุฒิวัฒน์ 
อนันต์พุฒิเมธ 

1.3.2 โครงการจดัหาทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

1.3.2.1 ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละ 
100 
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         แนวทางการด าเนินงาน รยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ทรัพยากรในการจดัการเรียนการ
สอน 

 กิจกรรมย่อย 1. 
โครงการจัดหาทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 
100 

งบแผ่นดิน  
= 20,000 บาท  
 

จัดซื้อ จัดจ้างทรัพยากร          
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน 

ก.ย  - ธ.ค. 
2564 

 

อาจารย์
พรรณี           
พิมพ์โพธิ์ 
 

 กิจกรรมย่อย 2. 
โครงการจัดหาทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 
100 

งบแผ่นดิน  
=  15,240 บาท  
งบรายได้   
=  29,560 บาท 

จัดซื้อ จัดจ้างทรัพยากร          
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน 

พ.ย 2564 –  
เม.ย. 2565  

 

อาจารย์  
ดร.เจนจิรา 
นาม ี

1.4 พัฒนา 
เครือข่าย
พันธมิตร             
ร่วมจัดการศึกษา 
เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการจัด 
การศึกษาสู่ 
มาตรฐาน            
ระดับสากล 

1.4.1 โครงการพัฒนา 
เครือข่ายพันธมิตรหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศ 
เพ่ือร่วมจัดการศึกษา 

1.4.1.1 ร้อยละของหลักสูตร
ที่มีความร่วมมือ (MOU) กับ
เครือข่ายพันธมิตร หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย 
ในประเทศเพ่ือร่วมจัด
การศึกษา 

รอ้ยละ  
80 

- -พัฒนาความร่วมมือ MOU ในการ 
จัดการเรียนการสอนกับหน่วยงาน 
ภายนอกและมีการด าเนินงาน 
ร่วมกัน  
-วิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและ 
เชื่อมโยงเข้ากับความต้องการของ 
หน่วยงาน  

ตุลาคม 64 
-  

30 กันยายน 
65 

ทุกหลักสูตร 
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     กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
         แนวทางการด าเนินงาน รยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

  1.4.1.2 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยใน
ประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา จัด
การศึกษาเฉพาะกลุ่ม ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

ระดับ ๓ -ด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอนกับหน่วยงานภายนอก 

1.5 สร้างบัณฑิต
สมรรถนะสูง                   
บ่มเพาะความเป็น
ผู้ประกอบการ    
จิตอาสา และ
สร้างวิศวกรสังคม  

1.5.1 โครงการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาสู่การเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาการ
และวิชาชีพ 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ระดับ 
3 

   อาจารย์คณิต 
เรืองขจร 
 

  
 

จ านวนโครงการที่พัฒนา        
soft skill ให้กับนักศึกษา 

1 
โครงการ 

    

กิจกรรมย่อยที่ 1 
โครงการเตรียมความพร้อมและ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2565  

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21       
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

ระดับ 
3 

งบรายได้ 
=   6,800 บาท 
 

การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 
(Orientation) ให้นักศึกษาใหม่เป็น
กิจกรรมที่ส าคัญและถือเป็นภารกิจ
หนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
จะต้องจัดให้แก่นักศึกษาใหม่           
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เป็น
จุดเริ่มต้นของนักศึกษาใหม่ที่ส าคัญ
ส าหรับการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยที่ทุกสถาบันจะต้อง

มิ.ย. 2565 อาจารย์คณิต 
เรืองขจร 
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         แนวทางการด าเนินงาน รยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการและจัดโครงการให้เกิด
ความประทับใจ 
 
 
 

กิจกรรมย่อยที่ 2 
โครงการพัฒนาศักยภาพใน             
ศตวรรษท่ี 21            
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ระดับ 
3 

งบรายได้ 
= 4,560 บาท 

พัฒนาตนเองนักศึกษาให้เกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งใน
และนอก สามารถมีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ น าเสนอวิธีคิด             
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

เม. ย. - มิ.ย. 
2565 

 

อ. รังสรรค์            
ลีเบี้ยว 

 

กิจกรรมย่อยที่ 3 
โครงการพัฒนาศักยภาพใน               
ศตวรรษท่ี 21 นักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ระดับ 
3 

งบรายได้ 
= 2,000 บาท 

พัฒนาตนเองนักศึกษาให้เกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งใน
และนอก สามารถมีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ น าเสนอวิธีคิด             
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ

ม.ค.- มี.ค. 
2565 

 

อ.ฉัตรเกษม 
ดาศรี 
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ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

 

กิจกรรมย่อยที่ 4 
โครงการไหว้ครู  
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว  

ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม   
  

ร้อยละ 100 งบแผ่นดิน 
= 1,000 บาท 
งบรายได้ 

= 2,800 บาท 

กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติได้จริง           
ไม่ทอดทิ้ง คุณธรรม มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์สร้างมนุษย 
สัมพันธ์ที่ดีมีจรรยาบรรณ         
ขยัน อดทน ปฏิบัติตน           
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 

มิ.ย.-ก.ค. 
2565 

 

วิชาการและ
พัฒนา

นักศึกษา 

กิจกรรมย่อยที่ 5  
โครงการสืบสานประเพณี     
วันสงกรานต์  

ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม   

 

ร้อยละ 100 งบแผ่นดิน 
= 2,000 บาท 
งบรายได้ 

= 4,000 บาท 

การสืบสานประเพณีไทย           
มีความส าคัญยิ่งในการคงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีของชาวไทย และ
อยากรักษาประเพณีของไทยไว้ให้
ยาวนาน และยั่งยืนด้วยการ
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วน

เม. ย. 2565 

 

วิชาการและ
พัฒนา

นักศึกษา 
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     กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
         แนวทางการด าเนินงาน รยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ร่วมในกิจกรรมต่างๆเพ่ือรักษา
ประเพณีของไทยไว้ 

 

 กิจกรรมย่อยที่ 6 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม   

 

ร้อยละ 100 งบแผ่นดิน 
= 1,000 บาท 
งบรายได้ 

= 8,000 บาท 

เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
บัณฑิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา
เพ่ือการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่
บัณฑิตใหม่สนใจซึ่งบัณฑิตจะ
สามารถมองเห็นความต้องการของ
ตนเองว่ามีความสอดคล้องกับการ
เป็นบุคลากรส าคัญในองค์กร         
ด้านใด หรือมีความสอดคล้องกับ
การเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว        
ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือการตัดสินใจแก่
บัณฑิตใหม่ที่จะสามารถก้าวเข้าสู่
วิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบ
ความส าเร็จในอาชีพการงานใน
อนาคต 

เม. ย. 2565 

 

วิชาการและ
พัฒนา

นักศึกษา 
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     กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
         แนวทางการด าเนินงาน รยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมย่อยที่ 7 
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  
ประจ าปี 2564 

ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม   

 

ร้อยละ 100 งบแผ่นดิน 
= 1,000 บาท 
งบรายได้ 

= 11,000 
บาท 

การท ากิจกรรมร่วมกัน             
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
เพ่ือรองรับการท างานร่วมกัน 
อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

ก. พ .2565 

 

วิชาการและ
พัฒนา

นักศึกษา 

 กิจกรรมย่อยที่ 8 
โครงการสถานศึกษาปลอด         
ยาเสพติด 

ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม   

 

ร้อยละ 100 งบแผ่นดิน 
= 1,000 บาท 

มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา 
มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง 
มาตรการบริหารจัดการ และ        
กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ คือ ต้องมี
ยุทธศาสตร์ต้องมีแผนงาน ต้องมี
ระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 
๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิด ข้อมูล         
ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน 

มิ.ย. - ก. ค. 2 
65 

 

วิชาการและ
พัฒนา

นักศึกษา 

 กิจกรรมย่อยที่ 9 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ            
วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาล
ที่ 10 

ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม   

 

ร้อยละ 100 งบแผ่นดิน 
= 1,000 บาท 
 

 

 

 

 

ก. ค.  65 

 

วิชาการและ
พัฒนา

นักศึกษา 
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     กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
         แนวทางการด าเนินงาน รยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 กิจกรรมย่อยที่ 10 
โครงการท าบุญฟาร์ม                 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม   

 

ร้อยละ 100 งบแผ่นดิน 
= 10,000 
บาท 
 

 ม.ค.- เม.ย. 
65 

 

อ.ณัฐกานต์ 
พิสุทธิ์พิบูล

วงศ ์
 

 กิจกรรมย่อยที่ 11 
โครงการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สาขา
รัฐศาสตร์ 

จ านวนผลงานของนักศึกษาที่
เกิดจากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

อย่างน้อย 
1 ผลงาน 

งบรายได้ 
= 52,000 
บาท 
 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนา
ทักษะ ที่จ าเป็นประกอบด้วย  
3 ทักษะ คือทักษะชีวิตและการ        
ท างาน ทักษะ ด้านสารสนเทศ 
และทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

ม.ค.- มี.ค. 
2565 

 

สาขา
รัฐศาสตร์ 

 กิจกรรมย่อยที่ 12 
โครงการการอบรมการใช้
โปรแกรมMicrosoft Excel 
ส าหรับงานบัญชี 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
เกิดทักษะทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 งบรายได้ 
= 8,230 บาท 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Express         
เพ่ือการจัดท าบัญชี” 

ก.พ. 2565 สาขาบัญชี 

 กิจกรรมย่อยที่ 13 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
"เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชี         
มืออาชีพ" 

จ านวนผลงานของนักศึกษาที่
เกิดจากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

อย่างน้อย 
1 ผลงาน 

งบแผ่นดิน 
= 3,000 บาท 

การถ่ายทอดประสบการณ์จริง  
จากอาชีพนักวิชาชีพบัญชีให้กับ 
นักศึกษาอย่างเจาะลึกเพ่ือจะเป็น
แรงบันดาลใจให้นักศึกษาเดินตาม

มี.ค. 2565 สาขาบัญชี 
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     กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
         แนวทางการด าเนินงาน รยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

รอยสู่การเป็นของนักบัญชีมือ
อาชีพในอนาคต 
 
 
 
 
 

 1.5.3 โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะ ความเป็น
ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมย่อยที่ 1 
โครงการบ่มเพาะทักษะ
นักศึกษาเพ่ือเป็นผู้ประกอการ
รุ่นใหม่ (Start Up)  

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
เปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 
80 

งบรายได้ 
= 7,200 บาท 

-บ่มเพาะทักษะความเป็น 
ผู้ประกอบการ  

-ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ  

-ศึกษาดูงานสถานประกอบการ  

-ทดลองปฏิบัติตามแผนธุรกิจ 

เม.ย. -มิ.ย. 
2565 

 

วิชาการและ
พัฒนา

นักศึกษา 

  ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ระดับ 3     

 1.5.4 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพ่ือ
ตอบโจทย์การพัฒนาของ
ประเทศ 

จ านวน นักศึกษาและบุคลากร
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานจริงแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาชุมชนในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ

1 
โครงการ 

งบรายได้ 
= 7,200 บาท 

- SOCIAL ENTERPRISE  
ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม  
(SOCIAL ENGINEER) 
การจัดอบรมให้ความรู้วิศวกร
สังคมให้แก่กลุ่มผู้น านักศึกษา    

เม.ย. -มิ.ย. 
2565 

 
 

วิชาการและ
พัฒนา

นักศึกษา 
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     กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
         แนวทางการด าเนินงาน รยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมย่อยที่ 1 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็นวิศวกร
สังคมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ของประเทศ  

สิ่งแวดล้อมจนเกิดผลงาน            
เชิงประจักษ์ 

ให้เป็นนักศึกษาแกนน า และ
อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง  

ระดับความส าเร็จของการสร้าง
วิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์การ
พัฒนาของประเทศ 

ระดับ 
3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ แนวทางการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

2.1 พัฒนาแผน
ผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
ตามโจทย์เชิง
พ้ืนที่และเชิง
ประเด็น 

2.1.1 โครงการจัดหาทุน 
สนับสนุนการสร้างโจทย์  
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ       
เชิงประเด็น ด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้านการบริการและ
การท่องเทียว การเกษตร
และอาหาร ด้านการส่งเสริม
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
 
 
กิจกรรมย่อยที่ 1 
โครงการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมในการพัฒนา 

2.1.1.1 ระดับความส าเร็จ
ในการจัดหาเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่
และเชิงประเด็น ด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้านการ 
บริการและการท่องเทียว 
ด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อมต่อปี  

ระดับ 
3 

งบรายได้ 
= 3,000 
บาท 

- การจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยและ 
นวัตกรรมที่เน้นพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ  
เชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้         
ด้านการบริการและการท่องเทียว           
ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมภายใน
และภายนอก  
- การจัดหางบประมาณ สนับสนุนการ 
วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ  
และเอกชน  
- การจัดหาทุนเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่แบบ 
บูรณาการตาม Model การพัฒนา 
เศรษฐกิจแบบ BCG Economics พัฒนา
คนในท้องถิ่นสู่การสร้าง Brand เมือง  
- สร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยและ 
เครือข่ายนักนักวิจัย 
 
 

ตุลาคม 64 
- 

ธันวาคม 64 

อาจารย์ฉัตรชัย 
เสนขวัญแก้ว 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ แนวทางการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

2.1 พัฒนาแผน
ผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
ตามโจทย์เชิง
พ้ืนที่และเชิง
ประเด็น 
(ต่อ) 

2.1.2 โครงการพัฒนาโจทย์ 
วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ 
โจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที 

2.1.2.1 ระดับความส าเร็จ
ของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ           
เชิงประเด็นด้านการจัดการ 
เรียนรู้ด้านการบริการและ 
การท่องเที่ยว การเกษตร
และอาหาร การสร้างเสริม
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

ระดับ ๓ - - วางแผนระบบการบริหารงานวิจัยที่ 
ตอบโจทย์แหล่งทุน (Research 
program)  
- บ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอ 
โครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์
เพ่ือตอบโจทย์แหล่งทุน (Research 
program)  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา 
ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 
ข้ามศาสตร์  
- ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
แบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ 
แหล่งทุน (Research program) 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิจัย 
ทุกหลักสูตร 
 

2.1.3 โครงการส่งเสริมการ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

2.1.3.1.ระดับความส าเร็จ
ของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ และนานาชาติ
ตอบโจทย์การพัฒนา          
เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น 

ระดับ ๓ - - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับชาติและ
นานาชาติ  
- สนับสนุนเครื่องมือ องค์ความรู้ และ บริการที่
เป็นประโยชน์ในการตีพิมพ ์เผยแพร่งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทีต่อบโจทย์การพัฒนาเชิง
พื้นที่ใน ระดับชาติและนานาชาต ิ

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิจัย 
ทุกหลักสูตร 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ แนวทางการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

2.1 พัฒนาแผน
ผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
ตามโจทย์เชิง
พ้ืนที่และเชิง
ประเด็น 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5 โครงการพัฒนา 
งานวิจัยและนวัตกรรมใน 
การพัฒนาชุมชนและใช้ 
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2.1.5.1ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาผลงานวิจัยที่
ถูกน าใช้ประโยชน์ในชุมชน
และเชิงพาณิชย์ 

ระดับ 3 - - ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ 
ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในชุมชน        
และเชิงพาณิชย์  
- สัมมนา ฝึกปฏิบัติการร่วมกับ 
หน่วยงานผู้ให้ทุนภาครัฐ และเอกชน        
ในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม         
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน และใช้ 
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
- บ่มเพาะนักวิจัยเพ่ือสร้างงานวิจัยและ 
นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใช้ 
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตามระดับความ 
เชี่ยวชาญ (ระดับต้น ระดับกลาง 
ระดับสูง)  
- บริหารติดตามงานวิจัยสู่การน าไปใช้ 
ประโยชน์ 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิจัย 
ทุกหลักสูตร 

2.1.6 โครงการพัฒนา 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม      
ที่ส่งเสริมให้เกิดการ        
จดทะเบียน 
 
 

2.1.6.1ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับ
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ ๓ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- พัฒนาศักยภาพนักวิจัยการส่งเสริม 
การผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ 
พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และ 
นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม        

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิจัย 
ทุกหลักสูตร 



แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว พ.ศ. 2565 
 

25 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ แนวทางการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

2.1 พัฒนาแผน
ผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
ตามโจทย์เชิง
พ้ืนที่และเชิง
ประเด็น 
(ต่อ) 
 

2.1.6 โครงการพัฒนา 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม      
ที่ส่งเสริมให้เกิดการ        
จดทะเบียน (ต่อ) 

2.1.6.1ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับ
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ต่อ) 
 

ระดับ ๓ 
 
 
 

- ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับ 
การจดทะเบียน  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ  
น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่          
จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1.7 โครงการพัฒนางาน 
บริการวิชาการสู่งานวิจัย 
และนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และ 
เชิงประเด็น 

2.1.7.1 จ านวนผลงาน
วิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นที่
ได้รับการเผยแพร่          
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 
 

1 ผลงาน - - พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงาน 
บริการวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม 
เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น  
- พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มี 
ศักยภาพในการบริการวิชาการอย่างมี 
ส่วนร่วม  
- พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักจัดการ 
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่และการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิจัย 
ทุกหลักสูตร 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ แนวทางการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

2.2 พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 
นโยบาย 
สาธารณะโดยใช้ 
ฐานข้อมูลขนาด 
ใหญ่ (Big Data) 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
แบบบูรณาการ 

2.2.1 โครงการพัฒนาวิจัย      
สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ 
องค์ความรู้ต่อภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

2.2.1.1ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้
ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ถูกก าหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะ 

ระดับ 3 - - พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เพ่ือรองรับการสร้างงานวิจัยและ 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่               
แบบบูรณาการ  
- พัฒนางานวิจัยสู่การถ่ายทอด 
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิจัย 
ทุกหลักสูตร 

2.3 สร้าง 
เครือข่ายด้าน 
การวิจัยในการ 
แก้ปัญหาความ 
เหลื่อมล้ าเสริม 
พลังทางสังคม 

2.3.1 โครงการเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนใน 
การวิจัยที่เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ของชุมชนและท้องถิ่น 

2.3.1.1ระดับความส าเร็จ
ของเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการวิจัยที่
เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน
และท้องถิ่น 

ระดับ ๓ - - พัฒนาแผนบริหารงานวิจัย และ 
แผนการประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุก 
– สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน        
การผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม       
ในการแก้ปัญหาชุมชน 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิจัย 
ทุกหลักสูตร 

2.3.2 โครงการสร้าง 
นวัตกรรมจากงานวิจัยเพ่ือ 
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

2.3.2.1ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนานวัตกรรมที่
ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 3 - -ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และ 
นักวิจัยผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อ 
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ 
เครือข่ายเกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรม  
จากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิจัย 
ทุกหลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1พัฒนางาน
บริการวิชาการ
สู่การเป็น 
มหาวิทยาลัย
เชิงพ้ืนที่ 
ต้นแบบเพื่อเร่ง
ผลิตผลงาน
วิชาการรับใช้
สังคม 

3.1.1 โครงการพัฒนางานบริการ
วิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิง
พ้ืนที่และเชิงประเด็น 

3.1.1.1ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างผลงานของ 
อาจารย์รับใช้สังคม 

ระดับ ๓ - - สร้างชุมชนต้นแบบจากการ 
บูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นกับ 
Innovation  

- พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
และเชิงประเด็น 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิจัย 

ทุกหลักสูตร 

3.2 พัฒนา
ส่งเสริมการ 
สร้างแบรนด์
เมืองแห่ง 
อนาคตตาม
รูปแบบการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
(BCG) 
 

3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและ
ท้องถิ่นในการจัดการตนเอง 

3.2.1.1ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ      
ตามรูปแบบการพัฒนา 
เศรษฐกิจ (BCG) 

ระดับ ๔ - - จัดท าแผนบริการวิชาการ  
- พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐานปัญหา 
และความต้องการของชุมชน              
และท้องถิ่น  
- ส ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ 
(mapping)ความเชี่ยวชาญของ
พ้ืนที่ บุคลากร เครือข่าย หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิจัย 
ทุกหลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

3.2 พัฒนา
ส่งเสริมการ 
สร้างแบรนด์
เมืองแห่ง 
อนาคตตาม
รูปแบบการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
(BCG) 
(ต่อ) 

3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและ
ท้องถิ่นในการจัดการตนเอง 
(ต่อ) 

3.2.1.2 จ านวนพื้นที่ 
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา  
ในการสร้างแบรนด์         
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
หรือถูกก าหนดเป็น 
นโยบายสาธารณะ 

1 พ้ืนที่ - - พัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ 
BCG  
-จัดท าแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต  
-พัฒนาเมืองสร้างสรรค์เพ่ือการ
พัฒนา อย่างยั่งยืน  
-พัฒนาศักยภาพ Non-degree 
(Re-skill/Up-skill) ส าหรับ
ผู้ประกอบการ ท้องถิ่น 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิจัย 
ทุกหลักสูตร 

3.3 สร้าง
เครือข่ายความ 
ร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทาง 
สังคมเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น 

3.3.1 โครงการ ประสานงาน
เครือข่าย ความร่วมมือกับ หุ้นส่วน
ทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

3.3.1.1จ านวนผลงานที่ 
เกิดจากความร่วมมือกับ 
หุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือ 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

3 
ผลงาน 

- - จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ
หุ้นส่วนทาง สังคมเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและ เพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนและสังคม  
- สร้างเครือข่ายในการบูรณาการ
งาน บริการวิชาการกับงานวิจัยเพื่อ
แก้ไข ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 
 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิจัย 
ทุกหลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

3.4 พัฒนา
กระบวนการ
ห้องปฏิบัติการ
ทางสังคม 
(Social Lab)  

3.4.1 โครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
กิจกรรมย่อยที่ 1 
โครงการการพัฒนาความาร่วมมือ
เชิงบูรณาการสังคม (Social lab) 

ระดับความส าเร็จของพ้ืนที่
ต้นแบบเชิงปฏิบัติการทาง
สังคม (Social Lab) 

 

ระดับ 3  งบรายได้ 

= 2,000 บาท 
 
 
 

-เสริมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ทางสังคม (Social Lab) โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

ตุลาคม 64 
- 

ธันวาคม 64 

อ.วุฒิวัฒน์         
อนันต์พุฒิเมธ 

3.5 ท านุบ ารุง 
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค ์

3.5.1 โครงการท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู 
มรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค ์

3.5.1.1ระดับความส าเร็จ
ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดก
วัฒนธรรมต่อยอดสู่ 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ระดับ 3  - - การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานวิชาการ 
ทุกหลักสูตร 

3.5.1.2 จ านวนผลงาน        
ท านุบ ารุง สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ          
การฟ้ืนฟูหรือพัฒนาและ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

3 
ผลงาน 
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ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

4.1 พัฒนา
มหาวิทยาลัย           
เชิงนิเวศ 
(Green 
University)  
 

4.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุง       
ภูมิทัศน์ 
กิจกรรมย่อยที่ 1 
โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ร้อยละความหนาแน่นการใช้
ที่ดินรักษาพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
60 

งบรายได้ 
=20,000 บาท 
 
 

 

- เพ่ิม/รักษาความหนาแน่นของ
การใช้ ประโยชน์จากพ้ืนที่สีเขียว  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ คูคลอง ถนน  
- การพัฒนาภูมิทัศน์สู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

ต.ค. 64.- 
ก.ย.2565 

 

อาจารย์กีรฉัตร 
วันช่วย 

4.2. พัฒนา
มหาวิทยาลัย       
สู่การเป็น
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (Digital 
University)  
 

4.2.1. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล                
(Digital University) 
กิจกรรมย่อยที่ 1  
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย           
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
(Digital University)  

ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงโครงสร้าง  
Digital Infrastructure 

ระดับ 
4 

งบแผ่นดิน 
=30,000 บาท 
งบรายได้ 
=10,000 บาท 
 
 

 

- จัดหาครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องปฏิบัติการจัดท าสื่อการสอน
ผ่านระบบดิจิทัล  
- เพ่ิมความเร็วสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตผ่าน เครือข่าย Wi-Fi 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัย - รวบรวมข้อมูล 
BCG ประมวลผลข้อมูล เพ่ือ
วิเคราะห์ Big Data /Data 
scientist unit /Data 
warehouse/ Ecological 
system เชิงพาณิชย์ 

ต.ค. 64.- 
ก.ย.2565 

 

อาจารย์กีรฉัตร 
วันช่วย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

4.5. พัฒนา
มหาวิทยาลัยที่
มีการ
บริหารงานโดย
ยึดหลักธรรมาภิ
บาล (Good 
Governance 
University)  

4.5.1 โครงพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างาน  
กิจกรรมย่อยที่ 1 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารส านักงาน 
 
 
กิจกรรมย่อยที่ ๒ 
4.5.3 โครงการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการบริหาร
ส านักงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การท างาน 
 
 
 
 
 
4.5.3.1.ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบประมาณตามแผนที่ก าหนด 

ระดับ 
3 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบแผ่นดิน  
=43,360 บาท 
งบรายได้ 
=981,360บาท 
 
 
 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การท างานผ่าน ค่านิยม VALALA 
และ S : Specific field service   
K : Knowledge based and 
local wisdom 
-ก าหนดมาตรฐานและคู่มือการ 
ปฏิบัติงาน  
- ก าหนดมาตรฐานและขั้นตอน
การ ให้บริการนักศึกษา  
- ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและ
เจตจ านงสุจริตต่อการบริหารงาน 
- บริหารจัดการส านักงาน 
(เชื้อเพลิง วัสดุส านักงาน         
วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ) -ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
พัฒนาอาคาร สถานที ่ 
- บริหารจัดการความเสี่ยง                 
–ตรวจสอบภายใน 

ต.ค. 64.- 
ก.ย.2565 

 

อาจารย์กีรฉัตร 
วันช่วย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

4.6.พัฒนา
มหาวิทยาลัย        
สู่การเป็น
มหาวิทยาลัย  
ที่เป็นเลิศ 
(Excellence 
University)  

4.6.1. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University)  
กิจกรรมย่อยที่ 1 
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University)  

ระดับความส าเร็จของ            
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University) 

ระดับ 
4 

งบแผ่นดิน 
= 5,800 บาท 
งบรายได้ 
= 3,500 บาท 
 

 

- จัดอันดับมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
- บริหารจัดการการประกัน
คุณภาพ การศึกษาภายใน IQA  
- บริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือรับการตรวจ
ประเมิน 
 - พัฒนาระบบการท างานตาม
เกณฑ์ EdPEx  
- พัฒนาระบบการถ่ายทอด
วิธีการ ด าเนินการตามเกณฑ์ 
EdPEx           เพ่ือสู่ความเป็น
เลิศ  
- รายงานผลการด าเนินการตาม
เกณฑ์ EdPEx  
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx 

ก. ค.2565 

 

อาจารย์วนาลี        
เพ็ชรรื่น 
 
ทุกหลักสูตร 

4.7.พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
แห่งความสุข 
(Happy 
University) 

4.7.1 โครงการมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข 

4.7.1.1ระดับความส าเร็จการ 
ด าเนินงานมหาวิทยาลัย        
แห่งความสุข 

ระดับ 3 - - ส ารวจความต้องการของ
เครือข่าย/ทบทวนสวัสดิการ
ทดแทนให้เท่าเทียมกันและทั่วถึง  
- จัดกิจกรรมสร้างสุข ได้แก่  
 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานบริหาร 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

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

5.Happy Money  
-ติดตามประเมินผลการจัดการ
ความสุข 

 4.7.2 โครงการพัฒนาคุณวุฒิ
อาจารย์ที่สูงขึ้น 

4.7.2.1ระดับความส าเร็จของ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 

ระดับ 3 - - จัดสรรทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  
- จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์
คุณวุฒิ ปริญญาเอก  
- มีการติดตามประเมินผลการ       
ด าเนินงาน 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานบริหาร 
งานวิชาการ 

 4.7.3 โครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

4.7.3.1ระดับความส าเร็จ 
อาจารย์และบุคลากรเพ่ือเข้า       
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ระดับ 3 - - การเตรียมความพร้อม และ 
การสร้างแรงบันดาลใจในการเข้า
สู่ต าแหน่งที่สูง  
- ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ของอาจารย์ และ
บุคลากร 
 
 
 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานบริหาร 
งานวิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 4.7.4 โครงการพัฒนา 
ศักยภาพอาจารย์ และบุคลากร
มืออาชีพ 

4.7.4.1ระดับความส าเร็จของ 
อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาแบบมืออาชีพ 

ระดับ 3 - - พัฒนามาตรฐานอาจารย์และ
บุคลากร มืออาชีพ  
- พัฒนาสมรรถนะอาจารย์      
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการ วิชาการ 
และการบริหารจัดการ  
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ทักษะใน การท างานและทักษะ
การบริหารจัดการ  
- พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับ
ต้น ระดับกลาง และระดับสูง 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 6๕ 

งานบริหาร 
งานวิชาการ 

4.8. ปรับ
ภาพลักษณ์
องค์กร 
(rebranding)  

4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณ์
องค์กรและส่งเสริมการตลาด 
กิจกรรมย่อยที่ 1 
โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กร
และส่งเสริมการตลาด 
 
 

ระดับความส าเร็จการปรับ
ภาพลักษณ์องค์กร 

ระดับ 
2 

 งบแผ่นดิน 
 =30,000  บาท 
 

- จัดท าแผนปรับภาพลักษณ์
องค์กร  
- พัฒนาบุคลากรอาคารสถานที่ 
ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์  
- จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
และการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน และลูกค้า กลุ่มอ่ืน 

ต.ค. 64.- 
ก.ย.2565 

 

อาจารย์กีรฉัตร 
วันช่วย 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้เสียในทุกมิติที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.00 
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ส่วนที่ ๒ 
ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน 

ค าอธิบายตัวชี้วัดวิสัยทัศน์     
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชั้นน าในภาคตะวันออก 2                      

                 ในปี 2569     
2.   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว มีชุมชนท้องถิ่นในที่เข้มแข็ง 9 แห่ง ในปี 2569 

เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วย    
1.บุคลากร : ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน    
2.การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ : อาคาร/สถานที่/สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง   
3.ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก : ความสัมพันธ์กับชุมชน ในการขยายผล และความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัด/หน่วยงานภายนอก หรือ    
                                               บุคคลภายนอก ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน   

                
ค าอธิบาย  
      การสร้างความตระหนักในความส าคัญของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมน า ความรู้        
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา และชุมชน  ในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้ในทุกๆด้าน ทั้ งด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้เรียน และ 
ชุมชนเครือข่าย เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ ค่านิยมท่ีถูกต้องเก่ียวกับความพอเพียง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมเกิดความ  สมดุล  มั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างชุมชนท้องถิ่นในที่เข้มแข็ง 
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ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินเป้าประสงค ์
 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา  
  - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
  - นักศึกษาหลักสูตระยะสั้น  
  - นักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต  
 ค าอธิบาย 

หลักสูตรระยะสั้น  หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระยะสั้นเพ่ือสร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย  

การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต หมายถึง การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่ วไปสามารถได้เข้าเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนของมหาวิทยาลัย และน าผลการเรียนในรายวิชามาเทียบโอนได้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาการส่งเสริมพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sanbox) 

ค าอธิบาย 
การจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) หมายถึง  พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือทดลองวิธีการขยายผลนวัตกรรม 
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           ตัวช้ีวัดที่ 1.4  ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Shot Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill)                                           
                               และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 

(Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) X 100 
จ านวนรายได้จากการจัดการศึกษาทั้งหมด  

 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5  จ านวนผลงานสร้างสรรคเ์ชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 ค าอธิบาย 
 ผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง ผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์      การ
จัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวง
วิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่
เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.6  จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ค าอธิบาย 
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่

ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.7 จ านวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร์ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด 

 ค าอธิบาย 
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ . ก าหนด หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
การสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความท่ีมาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

 ผลงานของหรือผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบัน ซึ่งมีเอกสารรับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้น ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
นักศึกษาที่มีส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.8 จ านวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง(MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
  สัญญาที่เกิดขึ้นใหม่จากกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล หมายถึง สัญญาที่เกิดจากกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลได้และการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การจัดการศึกษาร่วมกันในลักษณะ Dual Degree หรือการจัดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน เป็นต้น  
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.9 จ านวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 
 - วิศวกรสังคม 
 - ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) 
ค าอธิบาย 
วิศวกรสังคม หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็น

สิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดอบรมวิศวกรสังคม  
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถจัดท าแผนธุรกิจสู่การพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & 

Senior Citizen Engagement index)  
ค าอธิบาย  
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & Senior 

Citizen Engagement index)  หมายถึง ประเมินผลจากจ านวนนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วม พัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior 
Citizen Engagement index)  

เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมพัฒนางาน กิจกรรม ของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

X 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.12 อัตราการมีงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  
ระดับดับปริญญาตรี  

- สาขาสังคมศาสตร์ 
- สาขาวิทยาศาสตร์  
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
- สาขาสังคมศาสตร์  
- สาขาวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 

 ระดับปริญญาตรี สาขาด้านสังคมศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี      
ระดับปริญญาตรี สาขาด้านสังคมศาสตร์ X 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์  
เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี     
ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์ 

X 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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 ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี
สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ X 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
  

 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านสังคมศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี                  
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านสังคมศาสตร์ X 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี                
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านวิทยาศาสตร์ 

 
X 

 
100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
  ทั้งนี้จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 1.13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ค าอธิบาย 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่                พึง

ประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง ปัญญา                        4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพของผลการเรียนรู้จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ในกรณีที่หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครอบคลุม สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวชี้วัดด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครอบคลุมการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงาน

ของหลักสูตรในรอบที่ผ่าน มาใช้ประกอบการประเมิน 
 - กรณีบณัฑิตทีมี่อาชีพอิสระ ไมต้่องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจ ไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้

ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทย เป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษา ไทย จ านวน 10 คนเป็นฐาน 100% 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
ตัวชี้วัดที่ 1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 - ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 
 - ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)  
   ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 
   ระดับ B2 (ปริญญาโท)  
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ค าอธิบาย 
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานเอกสาร           การค านวณ 

การน าเสนอ และอินเทอร์เน็ต  
Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือที่ตอบโจทย์การสร้างมาตรฐานทางด้านไอที ส าหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ

มีมาตรฐานที่สามารถตอบสนองกับความหลากหลายของทุกกลุ่มอายุ และทุกกลุ่มอาชีพในปัจจุบัน ที่สามารถน ามาใช้รับรองความรู้ ความสามารถ ใ นการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมส านักงานส าเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน  

 เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

X 100 
จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอบ 

 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินผลระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

และการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๑   
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for 

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

ทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการท างาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความท่ีซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตาม
โครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 
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C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย 
ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้
อย่างเหมาะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น  รวมทั้งอ่านและท าความเข้าใจ

บทความที่มีเนื้อหายากข้ึนได ้
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญขอข้อความทั่ว ๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถ

จัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใช้ภาษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 
Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน 

และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้   
A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตนเอง และผู้อ่ืนได้ สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น เขาอ ยู่ที่ไหน 

รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน  
ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล (The Common European Framework of Reference for 

Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  
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เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
X 100 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอบ 
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เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชน ท้องถิ่น       เกิดการ
พัฒนาอย่างสมดุล 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริ
การและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด  

 เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น 

X 100 
จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน  
ค าอธิบาย  
จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน  หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์

ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการ            จัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ฝึกหัดครู ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทั้งหมด  
เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ฝึกหัดครู X 100 

จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมดของอาจารย์  
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เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเอง  

ค าอธิบาย 

 ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมพัฒนาชุมชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยจะการประเมินศักยภาพต าบล ดังนี้ 

1. องค์กรชุมชน ต าบล มี สมรรถนะในการจัดการสูง แผนพัฒนาชุมชน พัฒนาต าบล อย่างบูรณาการ (อปท.ท้องถิ่น กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ เอกชน)  
2. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม(ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน งบประมาณ และรายได้อ่ืนๆ) ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และเกิดความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ 
3. ความสามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ปรับตัวให้เศรษฐกิจเป็นบวก สถาบันการเงินของชุมชนจัดการโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน  
4. สัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม  
5. เกษตรทฤษฎีใหม ่เกษตรที่มุ่งไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง และอาหารปลอดภัย  
6. มีสระน้ าประจ าครอบครัว มีน้ าใช้ ป้องกันน้ าท่วม  
7. การจัดการวิสาหกิจ การแปรรูป อุตสาหกรรมชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน  
8. การฝึกอบรมด้านสังคม  
9. การจัดโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน  
10. ต าบลปลอดภัย ไม่มีการฆ่า/ข่มขืน/การจี้ปล้น  ป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกทางน้ า ป้องกันหน่วยกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญ 
11. การพัฒนาคุณภาพ กลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึง (เด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย คนพิการ เด็กก าพร้า) 
12. ระบบสุขภาพต าบล คุณภาพสูงและประสิทธิภาพ ทุกคนคือญาติ 
13. ศูนย์เรียนรู้ต าบล ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬา ศูนย์เรียนรู้พิเศษ  
14. ระบบความยุติธรรมชุมชน ความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม ไกล่เกลี่ย   
15. ระบบสื่อสารชุมชน สื่อดิจิทัล ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง ทันเวลา  
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16. ต าบลท าความดี ถูกต้อง ดีงาม การช่วยเหลือผู้อื่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2  ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ 

ค าอธิบาย 

 รายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่  หมายถึง รายวิชาที่มี

ค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาของ SDGs ทั้ง 17 ด้าน หรือรายวิชาที่มีการลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนทีจ่ริง 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น              
สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ 

 
X 

 
100 

จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น  
 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.3 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 ค าอธิบาย 

 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐาน

วัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการที่สร้างมูลค่าทางสังคมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 3.5  จ านวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่  

 ค าอธิบาย 

 แนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area-based University) หมายถึง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระ

บรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ โดยร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนที่จะช่วยสร้างชุมชน ให้เ ข้มแข็งและยั่งยืน โดยต้องมุ่งพัฒนา

ใน 3 เรื่องส าคัญ (1) ผลิตก าลังคนซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการพัฒนาครูให้สอดรับกับศตวรรษที่ 21  (2) สร้างผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการ

สร้างสรรค์  (3) การผนึกก าลังเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (Sustainable Development 

Goals) 

ตัวช้ีวัดที่ 3.6 ร้อยละของจ านวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได้ 

เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
X 

 
100 จ านวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของหน่วยงาน 

 

 เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการท างาน  มีนวัตกรรมท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ร้อยละของโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space )  

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space ) 

X 100 
จ านวนโครงการพัฒนานวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการวิเคราะห์ความพร้อม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

2. มีการจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
3. มีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 50 
4. มีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 80  
5. มีการจัดสรรเงินทุนเพื่อร่วมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ราย  

ตัวช้ีวัดที่ 4.8 ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน  
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน 
X 100 

จ านวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 
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ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อ

สังคมเกณฑ์การประเมิน 
 โครงการที่ 1.1.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรการเรียนควบ 2 ปริญญา 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนดไว้ 
ระดับ 3 มีผลงานเชิงประจักษ์จากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ระดับ 4 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และมีการเทียบเคียง (Benchmark) กับมหาวิทยาลัยอื่น 
ระดับ 5 มีการถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะเกี่ยวกับการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

โครงการที่ 1.1.2  โครงการสนับสนุนการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิตและออกแบบหลักสูตรที่สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (สัมฤทธิบัตร) 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการจัดการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ของหลักสูตรส าหรับการเรียนการสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี /
บัณฑิตศึกษา 

ระดับ 2 มีหน่วยการเรียนรู้ที่ได้รับอนุมัติ และมีคู่มือหน่วยการเรียนรู้ หรือมีเอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในโครงการ ในเว็บไซต์ของหลักสูตร
หรือคณะ  

ระดับ 3 มีหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่เปิดสอนในโครงการทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่เปิดสอนในโครงการทั้งหมด 
ระดับ 5 มีนักศึกษาได้รับการเทียบโอนจากการเรียนในโครงการฯ และส าเร็จการศึกษา 
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
X 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
โครงการที่ 1.1.3  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงาน และคู่มือการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
ระดับ 2 มีหลักสูตรที่จัดการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม ( Innovation Sandbox) และเกิดผลงานเชิงประจักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนหลักสูตร

เป้าหมาย 
ระดับ 3 มีหลักสูตรที่มีการจัดการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม ( Innovation Sandbox) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่จัดการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) และสามารถต่อยอดสู่ผลงานทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ ได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรเป้าหมาย 
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

 
โครงการที่ 1.2.1.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงาและตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ Upskill/Reskill/Life Long Leaning ที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 
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 เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการ  
ระดับ 2 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก และมีหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มากกว่าร้อยละ 80 

ของหลักสูตรที่เสนอ 
ระดับ 3 มีหลักสูตรระยะสั้นที่มีผู้เข้าอบรมเป็นไปตามแผน มากกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดอบรม 
ระดับ 4 มีหลักสูตรระยะสั้นที่ด าเนินการต่อเนื่อง และมีผู้เข้าอบรมเพ่ิมข้ึนจากเดิมมากกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดอบรม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

โครงการที่ 1.3.1  โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1.1 ระดับความส าเร็จการพัฒนาการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงาน และคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของกิจกรรมทั้งหมด 
ระดับ 3 มีผลงานเชิงประจักษ์/ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการน าเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ จากการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD ทุกหลักสูตร 
ระดับ 4 มีผลงานเชิงประจักษ์/ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ การอ้างอิง/การใช้ประโยชน์ จากการเรียนการสอนตามปรัชญาการ

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 

ABCD 
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โครงการที่ 1.3.2  โครงการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.2.1 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมด 
โครงการที่ 1.3.3  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU Online และ MOOC 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.3.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างหลักสูตรออนไลน์  
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงานสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (VRU Online / Thai MOOC) 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และมีผู้เข้าเรียนทั้งภายในและภายนอกเป็นไปตามจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร

ออนไลน์ที่เปิดสอนทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่สามารถสร้างรายได้จากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 

โครงการที่ 1.3.4  โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านวิชาการ  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.4.1 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณด้านวิชาการ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนการเบิกใช้เงินงบประมาณด้านวิชาการ 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมด 
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โครงการที่ 1.4.1  โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษา 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษา 
X 100 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1.2  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษา จัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และมีการพัฒนาความร่วมมือ MOU ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย

ในประเทศ 
ระดับ 2 มีแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการ จากการวิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและเชื่อมโยงเข้ากับความต้องการของหน่วยงาน 
ระดับ 3 มีการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 4 มีเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 ของเครือข่ายเดิม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศ 
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โครงการที่ 1.4.2  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาษาสู่มาตรฐานสากล 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา     สู่
มาตรฐานระดับสากล 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการประสานความร่วมมือและท า MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และวางแผนร่วมกันเพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
ระดับ 2 มีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา และการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการด าเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
ระดับ 3 มีการด าเนินกิจกรรมกบัมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (แลกเปลี่ยนอาจารย์/ นักศึกษา, จัดการศึกษาแบบ dual degree ,จัดหลักสูตร on demand ของลูกค้า) 

มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ระบุไว้ตามแผน 
ระดับ 4 มีเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 ของเครือข่ายเดิม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากลกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 

โครงการที่ 1.5.1  โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1.2  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 
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โครงการที่ 1.5.2  โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีแผนการพัฒนาทักษะนักศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ 
ระดับ 2 มีผลการด าเนินงานโครงการตามแผน ที่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 
ระดับ 3 มีนักศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาจากโครงการตามแผนฯ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/ประกวด/น าเสนอ ในระดับชาติ/นานาชาติ  
ระดับ 4 มีการเผยแพร่ความส าเร็จของการพัฒนานักศึกษาจากโครงการตามแผนฯ สู่สาธารณะผ่านสื่อออนไลน์ และมีผู้เข้าชมมากกว่า 500 ครั้งภายในปีงบประมาณ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ 

โครงการที่ 1.5.3  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการเปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรที่มีการเปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
X 100 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทัง้หมด 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.3.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดตั้ง Business unit และมีแผนการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ระบุไว้ตามแผน 
ระดับ 3 มีแผนธุรกิจที่ถูกน าไปด าเนินการจริง และสร้างประโยชน์/รายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนที่ได้รับการพัฒนา 
ระดับ 4 มีผู้ประกอบการที่ด าเนินการธุรกิจตามแผนธุรกิจได้จริง หรือได้รับรางวัลจากการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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โครงการที่ 1.5.4  โครงการเสริมทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.4.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผน และคู่มือการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 
ระดับ 2 มีผลการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ระดับ 3 มีนวัตกรรมที่เกิดจากวิศวกรสังคมที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริง และเกิด impact ต่อชุมชน (เทคโนโลยีที่ได้ผลดี รูปแบบและงานที่ตอบสนอง

ชุมชน นวัตกรชุมชน) ไม่น้อยกว่าน้อยละ 80 ของโครงการที่ด าเนินการ 
ระดับ 4 มีการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากวิศวกรสังคม ในระดับชาติ/นานาชาติ  
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 

โครงการที่ 1.6.1  โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานสู่นักศึกษา คณาจารย์และประชาชน  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.6.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือการต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานภูมิปัญญาสู่
นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่น 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการส ารวจข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้อาวุโส ข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญาของเครือข่าย 
ระดับ 2 มีแผนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้อาวุโสร่วมสบืสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งผ่านภูมิปัญญาสู่นักศึกษา คณาจารย์ 

และประชาชนในท้องถิ่น 
ระดับ 3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนร่วมกันกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้อาวุโสร่วมสืบสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งผ่าน

ภูมิปัญญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ระดับ 4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากการส่งผ่านภูมิปัญญาร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือสู่สาธารณะ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการต่อ

ยอดองค์ความรู้และสืบสานภูมิปัญญาสู่นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่น 
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โครงการที่ 1.7.1  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออาชีพ  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.7.1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
X 100 

จ านวนบัณฑิตครูทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการที่ 2.1.1  โครงการการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตร

และอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการ
ท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อปี 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่อง
เทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 2 มีแผนบริหารทุนวิจัยและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 3 มีการด าเนินงานจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผน เสนอต่อ
คณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยและเครือข่ายนักนักวิจัย 
ระดับ 5 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและ

อาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อปีเป็นไปตามแผน 
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โครงการที่ 2.1.2  โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2.1 ระดับความส าเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการบริการและการ

ท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการ

ท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 3 มีการบ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (Research Program) 
ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์แหล่งทุน (Research Program) 
ระดับ 5 มีการน าผลการด าเนินงานตามระดับ 4 มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 
 
โครงการที่ 2.1.3  โครงการการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.3.1 ระดับความส าเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น  
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการ
และการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 
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ระดับ 3 มีการสนับสนุนเครื่องมือ องค์ความรู้ และบริการที่เป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับชาติ
และนานาชาติ 

ระดับ 4 มีการส่งเสริมและจัดท าวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 ฉบับ 
ระดับ 5 จ านวนผลงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้าน

การบริการและ 
 

โครงการที่ 2.1.5  โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยที่ถูกน าใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์ 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานวิจัยที่ถูกไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์ 
ระดับ 3 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้มีสมรรถนะในการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ระดับ 4 มีการจัดสัมมนา ฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานผู้ให้ทุน ภาครัฐและเอกชนในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน และใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ระดับ 5 จ านวนผลงานวิจัยทีถู่กน าใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์เป็นไปตามแผน 
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โครงการที่ 2.1.6  โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการจดทะเบียน  
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 3 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับการจดทะเบียน 
ระดับ 5 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงการที่ 2.2.1  โครงการพัฒนาวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน  

 ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายของการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
ระดับ 3 มีการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือรองรับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
ระดับ 4 พัฒนางานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชนมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน 

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะเป็นไปตามแผน 
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โครงการที่ 2.3.1  โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น   
 ตัวช้ีวัดที่ 2.3.1.1 ระดับความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกในการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ า เสริมสร้างพลังทางสังคม เพ่ิมขีดความสามารถ

ของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
ระดับ 2 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 ระดับ 3 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 
ระดับ 4 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายเกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 5 จ านวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ า เสริมสร้างพลังทางสังคม เพ่ิม

ขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเองเป็นไปตามแผน 
 

โครงการที่ 2.3.2  โครงการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  
 ตัวช้ีวัดที่ 2.3.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 3 มีการบ่มเพาะอาจารย์ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 4 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 
ระดับ 5 จ านวนนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นเป็นไปตามแผน 
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โครงการที่ 2.4.1  โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1.1 ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ที่ร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนอาจารย์ครุศาสตร์ที่ร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน X 100 

จ านวนอาจารย์ครุศาสตร์ทั้งหมด  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากประราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 โครงการที่ 3.1.1  โครงการพัฒนางานวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างผลงานของอาจารย์รับใช้สังคม 

เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับท่ี 1 มีรายงานผลสภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่เป้าหมาย 

ระดับท่ี 2 เกิดการมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคม/พ้ืนที่เป้าหมาย 

ระดับที่ 3 สร้างกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยใช้องค์ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท างานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งคาดการณ์สิ่งที่

จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น และประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 

ระดับที่ 4 มีการจัดท าเอกสารผลงานเพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเกิดคว ามก้าวหน้าทาง

วิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาอย่างไร และสร้างแนวทางการติดตามและรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 

ระดับที่ 5 มีการเผยแพร่โดยจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดเยี่ยมชมพ้ืนที่และต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
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โครงการที่ 3.2.1  โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการ

ตนเอง 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับที่ 1 มีระบบกลไกพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ BCG ได้แก่ 1) สาขาเกษตรและอาหาร 2) สาขาสุขภาพและการแพทย์ 3) สาขาเคมี
ชีวภาพ 4) สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ระดับท่ี 2 มีแผนพัฒนาก าลังคนและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ระดับท่ี 3 มีการพัฒนาศักยภาพก าลังคนและพัฒนาพ้ืนที่ตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
ระดับท่ี 4 มีการจ้างงาน เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ระดับท่ี 5 มีโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
โครงการที่ 3.4.1 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Leb) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4.1.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 

  ค าอธิบาย 

  กระบวนการสร้างพ้ืนต้นแบบ ประกอบด้วย  

1. หลักสูตร/คณะท างานรวบรวมแนวคิด ก าหนดประเด็นการปฏิรูป เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

2. รวบรวม ค้นหา คัดเลือก (Mapping)  ผู้เข้าร่วมกระบวนการ  โดยมีเงื่อนไขปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 

   2.1 เป็นผู้น าชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งอาจรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ

ผู้เข้าร่วมกระบวนการที่ส าคัญ 3 ประการคือ Insightful (รู้จริงในประเด็นปฏิรูป), Influential (มีบทบาทสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ หรือโน้มน้าวผู้อ่ืนในมาร่วมขับเคลื่อนได้) 

& Interest (Commitment to Drive Change) (มีความปรารถนาที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง) 
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   2.2 สามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ตลอดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือผู้น าชุมชน ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทาย เกิดความตระหนักรู้

ถึงความสลับซับซ้อนของประเด็น สถานการณ์ ความท้าทายของระบบ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ต้องการมี ส่วนร่วม มีความปรารถนา ที่จะสร้างให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้นตอ รากของปัญหา มิใช่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับปรากฏการณ์ (Events) 

3. Pre-Social Lab (Convening & Engaging) กระบวนการเชิญ เตรียมความพร้อมและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมเป้าหมาย ที่จะเชิญเข้าร่วมกระบวนการ   

โดยการแนะน าโครงการ เป้าหมาย สร้างความคุ้นเคยกับผู้เข้าร่วม รวมถึงการเก็บข้อมูล ความเห็นเบื้องต้นในประเด็นปฏิรูป โดยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ

ให้ผู้ที่ถูกเชิญเข้าร่วมกระบวนการตอบแบบสอบถามที่ออกแบบไว้ หลังจากนั้นทีมคณะท างานจะรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาจัดท าเป็นรายงาน Pre-Social Lab เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลน าเข้า (Input) ในกระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคมต่อไป โดยรายงานดังกล่าว มิใช่การวิเคราะห์เพ่ือสรุปบทสัมภาษณ์ หากแต่จะเป็นการรวบรวมความเห็น ข้อมูลโดยตรง

จากการสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมกระบวนการ 

4. กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) คือการสร้างพ้ืนที่ พ้ืนที่กลาง พ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือการทดลองปฏิบัติการร่วมกันของผู้น า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือใน

หลายกรณีอาจรวมผู้ที่มีความเห็นต่าง คู่ขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้าใจความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็น

ระบบ รวมถึงร่วมกันตระหนัก รับรู้ถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว และร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นที่ท่ีสร้างข้ึนมา เป็นพื้นทีท่ี่เปิดให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเปิดใจ เปิด

ความคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้ร่วมออกแบบ สร้างต้นแบบความ ร่วมมือ ทดลองท างานร่วมกันในแนวราบ เพ่ือก่อให้เกิดแนวคิดและอาจรวมถึงนวัตกรรม เพ่ือสร้าง

หรือรองรับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย รวมถึงวิธีการท างานร่วมกันร่วมกันแบบที่ไม่เคยท ามาก่อน โดยมีเป้าหมายร่วมที่ยิ่งใหญ่ เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุด และสร้างต้นแบบ 

(Prototype) เพ่ือทดลองเริ่ม ในวิธีท างานร่วมกันแบบใหม่ สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (Collaborative Culture) 

5. Post-Social Lab คือกระบวนการติดตาม สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้มีโอกาสทดลอง น าแนวคิด ต้นแบบ (Prototype) ที่ได้ร่วมกันคิด ออกแบบ วางแผนไว้ 

ไปสู่การทดลองปฏิบัติจริง (Prototype Testing) โดยการติดตาม สนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้าน

วิชาการ  การเก็บข้อมูล การวิจัย และอาจรวมถึงการสนับสนุนด้านทรัพยากรอื่น ๆ  เช่น งบประมาณ คน สถานที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการลงมือสร้ างการเปลี่ยนแปลงจริงอย่างต่อเนื่อง 

และเพ่ือที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการจะได้น าประสบการณ์ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ในกระบวนการ Social Lab เพ่ือสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

(Systems Change) ต่อไป  
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6. การจัดให้มีองค์กรสนับสนุนกลาง ที่ท างานเป็นแกนกลางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง การติดตามและสนับสนุน รวมถึงงานปร ะสานงาน งานวิจัย 

วิชาการ การถอดบทเรียน และอาจรวมถึงการสนับสนุนปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการทดลอง 

7. การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ คือการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันของผู้น าระหว่างทางที่ลงมือท าการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน สร้างผู้น าร่ วม (Collective Leadership) 
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ (Collective Impact) โดยมีเป้าหมายคือเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระยะยาว ผ่านการเรียนรู้กระบวนการการทดลองท างานร่วมกัน สร้าง
วัฒนธรรมความร่วมมือ (Culture of Collaboration) มิใช่ผลส าเร็จของต้นแบบโครงการที่ทดลองท าแต่เพียงอย่างเดียว 
 เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับท่ี 1 มีแผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ร้อยละ 30 ของหลักสูตรที่เปิดสอน 
ระดับท่ี 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างพ้ืนที่ พ้ืนที่กลาง พ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือการทดลองปฏิบัติการร่วมกันของผู้น า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือในหลายกรณีอาจรวม

ผู้ที่มีความเห็นต่าง คู่ขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้าใจความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  
ระดับที่ 3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพ้ืนที่ที่สร้างขึ้นมา เป็นพ้ืนที่ที่เปิดให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเปิดใจ เปิดความคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้ร่วม

ออกแบบ สร้างต้นแบบความ ร่วมมือ ทดลองท างานร่วมกัน 
ระดับที่ 4 จ านวนผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในพ้ืนที่ 
ระดับท่ี 5 มีต้นแบบ (Prototype) เพ่ือทดลองวิธีท างานร่วมกันแบบใหม่ สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (Collaborative Culture) 
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          โครงการที่ 3.5.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5.1.1 ระดับความส าเร็จท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีผลการส ารวจ ค้นหา ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
ระดับท่ี 2 มีการจัดท าแผนพัฒนาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับท่ี 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการสร้างท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับท่ี 4 มีผลงาน/นวัตกรรมจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจตามแผนที่ก าหนด 
ระดับที่ 5 เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ื นฟูมรดก

วัฒนธรรม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
 

 โครงการที่ 3.6.1 โครงการผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นตลาด(University as Market place) เพ่ือรองรับสินค้าชุมชน 
ตัวช้ีวัดที่ 3.6.1.1 ระดับความส าเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยให้เป็นตลาด (University as Market place) เพ่ือรองรองสินค้าชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนการพัฒนาความร่วมมือในการสร้างผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
ระดับท่ี 2 มีแผนการตลาดรองรับผลผลิตที่เกิดจากการบริการวิชาการเพ่ือรองรองสินค้าชุมชน 
ระดับท่ี 3 มีระบบกลไกการบริหารจัดการผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการที่เกิดจากการบริการวิชาการท้ังในรูปแบบ Online และ Offline 
ระดับท่ี 4 รายได้จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นตลาด (University as Market place) เพ่ือรองรองสินค้าชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับท่ี 5 มีหน่วยงานผลักดันให้เกิดการกระตุ้นและเกิดการยอมรับได้รับมาตรฐานให้มหาวิทยาลัยเป็นตลาดของชุมชน และสามารถต่อยอดขยายผลทางเศรษฐกิจแบบ

ยั่งยืน 
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 โครงการที่ 3.7.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและยกระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตต้นแบบประจ าพื้นที่  
ตัวช้ีวัดที่ 3.7.1.2 ระดับความส าเร็จของพ้ืนที่ต้นแบบโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนงานและมีกิจกรรมร่วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
ระดับท่ี 2 มีผลงาน/นวัตกรรมความส าเร็จของโรงเรียนเครือข่ายที่เกิดจากการร่วมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ระดับท่ี 3 มีการขยายเครือข่ายความร่วมโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
ระดับท่ี 4 มีการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมในเวทีสาธารณะและได้รับการยอมรับ/ได้รับรางวัลในระดับชาติ 
ระดับท่ี 5 มีโมเดลพื้นที่ต้นแบบโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพื้นที่ 
 

 โครงการที่ 3.7.2 โครงการจัดตั้งพัฒนาโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมรความรู้และเป็นพลเมืองแห่งอนาคต 
ตัวช้ีวัดที่ 3.7.2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพ่ือศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยโรงเรียนในท้องถิ่นสู่ระดับสากล 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มีการจัดท าแผนการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 2 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งที่ก าหนดได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับท่ี 3 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งที่ก าหนดได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับท่ี 4 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งที่ก าหนดได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับท่ี 5 มีโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพ่ือเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และเป็นพลเมืองแห่งอนาคต และมีนักเรียนเข้าศึกษาเป็นไปตามแบบที่

ก าหนดและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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 โครงการที่ 3.8.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.8.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการสรุปรายงานผลการด าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและรายงานต่อ คณะกรรมการโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 4 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

  
       โครงการที่ 3.8.2 โครงการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10  
 ตัวช้ีวัดที่ 3.8.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ 10 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการสรุปรายงานผลการด าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 4 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10  
ระดับ 5 มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการที่ 4.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.1. ร้อยละความหนาแน่นการใช้ที่ดินรักษาพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 เกณฑ์การประเมินผล 

จ านวนพื้นที่สีเขียว 
X 100 

จ านวนพื้นที่ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 
  โครงการที่ 4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการสัญจร 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสัญจร   
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีการวางแผนผังระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลัย  
ระดับท่ี 2 มีการสร้างทางสัญจรทางเดินเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่จัดสรร 
ระดับท่ี 3 มีการสร้างทางสัญจรทางเดินและจักรยานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่จัดสรร 
ระดับท่ี 4 มีการสร้างและพัฒนาระบบถนนและท่ีจอดรถยนต์  
ระดับท่ี 5 มีการจัดระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 โครงการที่ 4.1.3 โครงการสาธารณูปโภค 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   
 เกณฑ์การประเมิน  
  ระดับท่ี 1 มีการวางแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
  ระดับท่ี 2 มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  ระดับท่ี 3 มีการด าเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  ระดับท่ี 4 มีการรายงานผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ความคุ้มค่ากับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  ระดับท่ี 5 มีการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3.2. ร้อยละของการลดลงของการใช้พลังงาน/ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การประเมินผล 

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของปัจจุบัน - ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของปีก่อน 
X 100 

ค่าใช้จ่านด้านพลังงานไฟฟ้าของปีปัจจุบัน 
  
  
      โครงการ 4.1.4 โครงการพัฒนาควบคุมอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.4.1  ร้อยละการเพิ่มขึ้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 
 เกณฑ์การประเมิน 

ขนาดของพ้ืนที่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่หรือปรับปรุง  
X 100 

พ้ืนที่ของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 
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 โครงการที่ 4.1.5  โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.5.1  ระดับความส าเร็จของการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีการวางแผนผังสิ่งปลูกสร้างการด าเนินงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
ระดับท่ี 2 มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างแผนผังไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการจัดสรรพื้นที่ตามผัง 
ระดับท่ี 3 มีการใช้สิ่งปลูกสร้างและพ้ืนที่กิจกรรมในการด าเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า 
ระดับท่ี 4 การใช้สิ่งปลูกสร้างและพ้ืนที่กิจกรรมในการด าเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการใช้พื้นที่และสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย 

 โครงการที่ 4.2.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยลัยดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1.1  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure 
ระดับท่ี 2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ที่จะช่วยสนับสนุน 
ระดับท่ี 4 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data เพ่ือพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 
ระดับท่ี 5 มีการทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
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 โครงการที่ 4.3.1  โครงการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1.1  ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการวิเคราะห์ความพร้อม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 2 มีการจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ระดบัที่ 3 มีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 50 
ระดับท่ี 4 มีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 80  
ระดับท่ี 5 มีการจัดสรรเงินทุนเพื่อร่วมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ราย 
 

 โครงการที่ 4.4.3  โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.3.1  ระดับความส าเร็จของดัชนีองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจว่าการบริหารองค์ความรู้มีความส าคัญต่อการท างานแต่ยังไม่มีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นระบบ 
ระดับท่ี 2 เริ่มมีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในหน่วยงานย่อย 
ระดับท่ี 3 มีเครื่องมือและกระบวนการบริหารองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานและเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน 
ระดับท่ี 4 มีการรวบรวม แลกเปลี่ยน แลกประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทุกกระบวนการท างาน และสามารถวัดผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับท่ี 5 มีการน าความรู้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
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 โครงการที่ 4.4.4  โครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.4.1  ร้อยละของโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินส าเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม  
 เกณฑ์การประเมินผล 

จ านวนโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินส าเร็จ 
X 100 

จ านวนโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินส าเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม 
  
 โครงการที่ 4.5.1  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการท างาน 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.5.1.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน 
ระดับท่ี 2 การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินตามแผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ระดับท่ี 4 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
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 โครงการที่ 4.5.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย  
 ตัวชี้วัดที่ 4.5.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามแผน 

เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 

X 100 
จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขตามแผนทีก่ าหนด 

 
โครงการที่ 4.5.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน  
ตัวช้ีวัดที่ 4.5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

X 100 
จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่ก าหนด 

 
 โครงการที่ 4.5.4 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ตัวช้ีวัดที่ 4.5.4.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินงบประมาณด้านการจัดประชุมที่เบิกจ่ายจริง 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนการจัดประชุมที่ก าหนด 
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      โครงการที่ 4.6.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.6.1.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนการด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
ระดับท่ี 2 การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดและจัดท าแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 4 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 
 โครงการที่ 4.7.1  โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.1.1  ระดับความส าเร็จการด าเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร 
ระดับท่ี 2 มีการน าผลจากการวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร มาเป็นข้อมูลในการก าหนดแผนงาน/ โครงการ 
ระดับท่ี 3 สื่อสารแผนงาน/ โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผน 
ระดับท่ี 4 มีการติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินการ 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
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 โครงการที่ 4.7.2  โครงการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย ์ที่สูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.2.1  ระดับความส าเร็จของอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 4 มีจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเกินกว่าที่ก าหนดตามแผนร้อยละ 10  
ระดับท่ี 5 มีจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเกินกว่าที่ก าหนดตามแผนร้อยละ 20 
 

 โครงการที่ 4.7.3  โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.3.1  ระดับความส าเร็จอาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีจ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 4 มีจ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเกินกว่าที่ก าหนดตามแผนร้อยละ 10  
ระดับท่ี 5 มีจ านวนอาจารยแ์ละบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเกินกว่าที่ก าหนดตามแผนร้อยละ 20 
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 โครงการที่ 4.7.4  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.4.1  ระดับความส าเร็จของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแบบมืออาชีพ 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับท่ี 4 มนีวัตกรรม หรือผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการพัฒนา 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพและมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 
 โครงการที่ 4.7.5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.5.1  ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัลด้านการจัดการเรียนรู้และการฝึกหัดครู 
 เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนอาจารย์ครุศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ นานาชาติ ด้านการ
จัดการเรียนรู้และการฝึกหัดครู 

 
X 

 
100 

จ านวนอาจารย์ครุศาสตร์ทั้งหมด 
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 โครงการที่ 4.7.6 โครงการบริหารงานบุคคล  
ตัวช้ีวัดที่ 4.7.6.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคล 
เกณฑ์การประเมิน 

 
จ านวนเงินงบประมาณด้านบุคลากรที่เบิกจ่ายจริง X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคลที่ก าหนด 
     
 
          โครงการที่ 4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด 

ตัวช้ีวัดที่ 4.8.1.1 ระดับความส าเร็จการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนการการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีการติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินการ 
ระดับท่ี 4รายงานผลการด าเนินงานตามการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนการด าเนินงานปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดและมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
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ส่วนที่ ๓ 
การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  
 

1. แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

                    การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2569 จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่ อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
หลักการ สาระส าคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจมีการน าประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ผ่านกระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัดข้อตกลง ผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการ
ติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอ้ืออ านวยต่อการขับเคลื่อนการด า เนินงาน และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนว
ทางการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา องค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการด าเนินการ  แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความ
เปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

 

2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 

                     การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569               
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว สนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหาร ซึ่งมีผู้ช่วยอธิการบดี รองผู้อ านวยการ เป็นผู้มีอ านาจและบทบาทอย่างเต็มที่ใน
การบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมิน รวมถึงรับผิดชอบติดตามการ ด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่รับผิดชอบโดยที่งานบริหาร เป็นผู้รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ สระแก้ว และ
รายงานต่อกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือประมวลผลการประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
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3. หน่วยงานที่ท าหน้าที่การติดตามประเมินผล 

  หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  ประกอบด้วยงานบริหาร            
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา งานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร และหน่วยงานอ่ืนๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

  3.1 งานบริหาร ท าหน้าที่เป็นหน่วยติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้  
           3.1.1 จัดท าสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าสงค์ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
           3.1.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สระแก้ว ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
  3.1.3 รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากฝ่ายงาน และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด และสรุปน าเสนอความก้าวหน้าของผลงานด าเนินงานทุกไตรมาส                

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

              3.2 หน่วยงานในระดับงาน หลักสูตร และหน่วยงานอ่ืนๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว มีบทบาทความรับผิดชอบวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน และเป้าหมายการด าเนินงานในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อ  เป้าหมายการด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว และมหาวิทยาลัย และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกไตรมาสส่งให้ งานบริหาร  

 
4. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล 
  ก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ ว จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และ
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด มายังงานบริหาร รายไตรมาส เพ่ือรวบรวมสรุปผลการด าเนินเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
ดังน ี้ 
       ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๔  – 31 ธันวาคม ๒๕๖๔   ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  ๒๕๖๕ – 31 มีนาคม ๒๕๖๕ 
       ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๕ – 30 มิถุนายน ๒๕๖๕  ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๕ – 30 กันยายน ๒๕๖๕ 


