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1.  สถานการณ์แนวโน้มปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
 1.1 สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
  เทคโนโลยีและการสื่อออนไลน์ที่สามารถติดต่อสื่อสารและด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนดให้เป็นสถาบันการศึกษากลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ร่วมจังหวัดปทุมธานีอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง หากแต่สภาพเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมนั้น
ยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ ต้องมีชะลอตัวด้านเศรษฐกิจและการปรับตัวด้านวิถีการ
ด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก อีกทั้งท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการเป็นจ านวนมากส่งผลให้มีการแข่งขันสูง   
รวมถึงการที่ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่ามีจ านวนน้อยลง และกลุ่มคนยุคใหม่เริ่มให้ความสนใจเรื่องปริญญาบัตรลดลง 
 1.2 สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีหลักสูตรที่มีความร่วมมือหรือข้อตกลงกับสถานประกอบการและเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงมีการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มาแนวทางในการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ หากแต่จ านวนผู้เรียนยังไม่ได้
ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 1.3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ควรมีการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก การให้บริการ
เกี่ยวกับธุรกิจวิชาการ  และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 1.4 บริบทเชิงกลยุทธ์ 
  1.4.1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
   -  นโยบาย อว. จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่   มีภาระกิจส าคัญ ในการพัฒนาก าลังคนลดความเหลื่อมล้ า  
การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
   -  ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ยังมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะทั้ง Hard Skill และ Soft Skill รวมถึง มีแนวโน้มการน า AI เข้าไปใช้ใน
อุตสาหกรรม  
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   -  สังคมผู้สูงอายุและกลุ่มรักสุขภาพ เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่/เป้าหมายใหม่ ในการจัดการศึกษาท าให้มีโอกาสในการให้บริการวิชาการ การจัดการเรียน
การสอน และการวิจัย 
   -  การสร้างความมั่นคงทางการเงินและเพ่ิมรายได้เพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 
   -  การคงและเพ่ิมจ านวนและคุณภาพของบัณฑิต 
   -  การท าให้ทุกพันธกิจหลัก ทั้งเรื่องการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการซึ่งขับเคลื่อนภายใต้สภาวะภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ 
   -  การบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
   -  การพัฒนาระบบการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิผล ในการขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน 
  1.4.2  ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
  -  มีหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและ มีทิศทางการพัฒนาตาม Reinventing ที่ชัดเจน 
  -  มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความร่วมมือในรูปแบบ Work Integrated Learning ที่มีระสิทธิภาพ 
รวมถึงมีการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก 
  -  มีเครือข่ายความร่วมมือในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
  -  มีเครือข่ายนักวิจัยในสาขาการบริการ การบริหาร และสิ่งแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญที่กว้างขวาง 
  1.4.3  โอกาสเชิงกลยุทธ์ 
  -  Digital transformation ในแต่ละพันธกิจและการบริหารจัดการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและขยายตลาด 
  -  การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 
  -  การขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ในแต่ละพันธกิจ  
 -  การน าหลักสูตรขยายไปยังผู้เรียนกลุ่มอ่ืนได้ ขยายโอกาสในการรับผู้เรียนกลุ่มอ่ืน 
 - การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 -  น าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาวิทยาลัย 
   -  มีผลงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ลักษณะของ Area base 
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 1.5 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1.5.1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย
  1.5.2 การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 
  1.5.3 การพัฒนาหน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นท่ีได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  1.5.4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการน าดิจิทัลมาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 
 
2. แผนปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ปีงบประมาณ 2566  
 2.1 ปรัชญา  
  มุ่งสร้างสรรค์นักปฏิบัติมืออาชีพด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและการบริการ เพ่ือให้เกิดความั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 2.2 ปณิธาน  
   มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารจัดการและการบริการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 2.3 อัตลักษณ์   
  บัณฑิตจิตบริการ  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 
 2.4 เอกลักษณ์  
  เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5 วัฒนธรรมองค์กร 
  สร้างสรรค์นวัตกรรม น าการพัฒนาสู่ท้องถิ่น 
 2.6 สมรรถนะหลัก  
  บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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 2.7 ค่านิยม 
  CIM VALAYA 
  C : Creativity   เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
  I : Integration  เป็นผู้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายศาสตร์และแตกต่างกันได้ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม 
  M : Morality   เป็นผู้มีศีลธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  V : Visionary   เป็นผู้รอบรู้ 
  A : Activeness   ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
  L : Like to learn   สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  A : Adaptive   ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 
  Y : Yields   ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
  A : Acceptance and Friendliness  เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 
 2.8 พันธกิจ  
  2.8.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่รอบรู้ด้านการบริหารจัดการและการบริการ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ 
วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
   2.8.2 พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและการบริการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และ
นานาชาติ ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  2.8.3  ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ สืบสานโครงกา รอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  2.8.4 มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
 2.9 วิสัยทัศน์  
  เป็นหน่วยงานระดับคณะในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการบริหารจัดการและการบริการ และการบริการวิชาการ ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
ล าดับที่ 1 ใน 5 ของประเทศ บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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 2.10 ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
   ผลการจัดอันดับของวิทยาลัยกับเป้าหมายตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยไม่ต่ ากว่า 1 ใน 5 ของหน่วยงานที่ มีจัด
การศึกษาด้านการบริหารจัดการและการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฎ และได้รับรางวัล TQC 

 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2566 
หน่วยนับ ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชนปราชญ์ชุมชน 
ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร หน่วยงานในพื้นที่ได้มีโอกาสก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานในการสอน การบริหารต่อจ านวน
หลักสูตรทั้งหมด 

20 ร้อยละ ทุกหลักสูตร อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน ์ อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

2. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา 
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
บริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้าง
เสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

2 ล้านบาท อาจารยส์ังกัดวิทยาลัย
นวัตกรรมการจดัการ 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดuิ อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

3. ร้อยละจ านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมในพื้นที่ รวมถึงเงินที่มาจากการบริจาค
ของชุมชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดม 
ศึกษาได้มุ่งจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก
แหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีต่อจ านวนงบประมาณทั้งหมด 

20 ร้อยละ ผู้จัดการพื้นท่ี สังกัด
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสด ี อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

4. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานเพื่อ
สนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher 
Education (THE) Impact Rankings 

201-300 อันดับที ่ อาจารย์และบุคลากร
สังกัดวิทยาลยั
นวัตกรรมการจดัการ 

ผศ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 
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 2.11 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  2.11.1  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย
  2.11.2  การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 
  2.11.3  การพัฒนาหน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นท่ีได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  2.11.4  การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการน าดิจิทัลมาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน 
 2.12  ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  2.12.1 บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติรอบรู้ทั้งด้านการบริหารจัดการและการบริการ  มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ  
วิศวกรสังคม  เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
  2.12.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น   ภูมิภาค  ประเทศและนานาชาติ  
ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน 
  2.12.3 เกิดร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ทั้งในระดับท้องถิ่น  ภูมิภาค  ประเทศ  และนานาชาติ  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  2.12.4 การบริหารจัดการและให้บริการระบบนิเวศ  (Ecological)  แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ก ากับติดตาม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 

1.1 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ 2 ผลงาน อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

1.2 อัตราการมีงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี - สาขา
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

92 ร้อยละ อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

1.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคณุวุฒิการศึกษาแหง่ชาติ มากกว่า 
4.00 

ค่าเฉลี่ย อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ก ากับติดตาม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 

2.1 จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านการบรกิารและการท่องเที่ยว 
การเกษตรและอาหาร การสรา้งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ท่ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หรือองค์ความรู้ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร และการจดอนุสิทธิบตัร 

1 ผลงาน ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวสัดี อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

2.2 จ านวนโครงการวิจยัที่ถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 1 ผลงาน ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวสัดี อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 
2.4 จ านวนเงินรายได้จากงานวิจัยและทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 3 ล้านบาท ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวสัดี อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 
2.5 จ านวนผลงานทางวิชาการรบัใช้สงัคมสามารถแก้ไขปญัหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีต่อ

ผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 
1 ผลงาน ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวสัดี อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

2.6 ร้อยละอาจารย์ทีร่่วมท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 20 ร้อยละ ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวสัดี อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.1 จ านวนชุมชนทีม่ีศักยภาพจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ชุมชน ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวสัดี อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 
3.2 ร้อยละเงินรายได้จากการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  ต่อ ประมาณการรายได้ของ

มหาวิทยาลัย (ไม่รวมกับประมาณแผ่นดิน) 
5 ร้อยละ ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวสัดี อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

3.3 ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของสถาบัน 
อุดมศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ท้องถิน่และภูมิภาคต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

20 ร้อยละ ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวสัดี อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

3.4 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมโดยการมสี่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานใน 
พื้นที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรยีนรูข้องชุมชน สังคมต่อ
จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

50 ร้อยละ ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวสัดี อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

3.5 จ านวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิง
พื้นที ่

1 เรื่อง ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวสัดี อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

3.7 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

100,000 บาท อ.ชนัฐชิตา  อรุณแข อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ก ากับติดตาม 

3.8 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถาน
ประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่อจ านวนรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด 

65 ร้อยละ อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการน าดิจิทัลมาใช้ เพ่ือมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่สากลระดับประเทศ (U – multirank) 25 อันดับที ่ ผศ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 
4.3 ผลการประเมินตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) 290 คะแนน ผศ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 
4.4 ผลการประเมินตามเกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) - คะแนน ผศ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล 

อ.ดร.พูลสวัสดิ์  แก้วเกียรตสิกลุ 
อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

4.5 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA) 94 คะแนน ผศ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 
4.6 ความพึงพอใจของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในดา้นตา่งๆ ดังนี้ 

- Digital Infrastructure 
- Digital Administration 
- Digital learning 
- Digital Security Standards 
- Digital Faculties and Student 

มากกว่า 
4.00 

ค่าเฉลี่ย ผศ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 

 
 2.13 ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   กลยุทธ์  
   1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  
   1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 
   1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
   1.4 เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให้ตรงตรมความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
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   1.5 พัฒนาการผลิตครูให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
   1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ (คณะ) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุล   
และยั่งยืน 
   กลยุทธ์ 
   2.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานความร่วมมือของหน่วยงาน
และความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน และสังคม 
   2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
   2.3 พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
   กลยุทธ์ 
   3.1 บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า และเสริมพลังทางสังคม  
   3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   3.3 ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model  
   3.4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   3.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่  
   3.6 ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์/คณะ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   กลยุทธ์ 
   4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
   4.2 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
   4.3 ส่งเสริมการน าระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
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   4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
   4.5 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียนสาธิต มรวอ. 
 
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 3.1 การจัดสรรงบประมาณ ประจ างบประมาณ 2565 ตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ งบรายได้ งบแผ่นดิน รวม ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ  
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 

1,139,600 - 1,139,600 53.66 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิด
ความสมดุล  และยั่งยืน 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสร 

- - - - 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล 
และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล 
และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

783,600 200,400 984,000 46.34 

รวม 1,923,200 200,400 2,123,600 100.00 
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 3.2 การจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 

กลยุทธ์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 
1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ 
(คณะ) 

 1,139,600 1,139,600 53.66 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1  1,139,600 1,139,600 53.66 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 
2.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานความร่วมมือของหน่วยงานและความต้องการของหน่วยงาน 
ชุมชน และสังคม 

- - ไม่ใช้งบประมาณ - 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.1 บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า และเสริมพลังทางสังคม  

- - ไม่ใช้งบประมาณ - 

3.4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ - - ไม่ใช้งบประมาณ  
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 69,000 84,000 153,000 7.21 
4.2 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 131,400 699,600  831,000 39.13 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 200,400 783,600 984,000 46.34 
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 3.3 การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 

โครงการ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

- 1,139,000 1,139,000 53.66 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - 1,139,000 1,139,000 53.66 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ 

- - ไม่ใช้งบประมาณ  

2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย - - จากค่าลงทะเบียน  
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.1.1 โครงการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

- - ไม่ใช้งบประมาณ  

3.4.1 โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ - - ไม่ใช้งบประมาณ  
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 - - -  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

69,000 84,000 153,000 7.21 
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โครงการ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 
4.1.3 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาด - 50,000 50,000 2.35 
4.1.4 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย      - 12,550 12,550 0.59 
4.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน 131,400 607,050 738,450 34.78 
4.2.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ - 30,000 30,000 1.41 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 200,400 783,600 984,000 46.34 
 
4. โครงการแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย  
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

1.6 ผลิตและ
พัฒนา
สมรรถนะ
ของนักศึกษา
ตามความ
เชี่ยว ชาญ
ด้านวิชาการ
และวิชาชีพ
(คณะ) 

โครงการศึกษา
ดูงานสนามบิน
ภายในประเทศ
สาขาวิชาการ
จัดการธุรกจิ
การบิน 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. เล่มรายงานของ
นักศึกษาจ านวน 
11 เลม่ 
3. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 

80 ร้อยละ ศึกษาดูงานสนามบิน
ภายในประเทศ ณ ท่า
อากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งมี
รูปแบบการบริหารงานท่ี
แตกต่างกัน 

งบประมาณ 50,105 บาท 
ค่าใช้สอย 49,105 บาท 
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลบั 
11 คน x 2,000 บาท = 22,000 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ x 120 
บาท x 11 คน = 3,960 บาท 
3. ค่าอาหารเย็น 2 มื้อ x 120 บาท 
x 11 คน = 2,640 บาท 
4. ค่าท่ีพัก 800 บาท x 11 คน x 2 
คืน = 17,600 บาท  
5. ค่าอาหารว่าง 5 มื้อ x 35 บาท x 
11 คน = 1,925 บาท 

อ.สิรินดา  
คลี่สุนทร 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

6. ค่าทางด่วน = 500 บาท 
7. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ 240 
บาท x 2 วัน = 480 บาท 
ค่าวัสดุ 1,000 บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง = 1,000 บาท 

 โครงการศึกษา
ดูงานฝ่ายช่าง
การบินไทย ณ 
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภมู ิ

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. เล่มรายงานของ
นักศึกษาจ านวน 
21 เลม่ 
3. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 

80 ร้อยละ ศึกษาดูงานฝ่ายช่างการ
บินไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชาของ Ground 
service Management 

งบประมาณ 5,730 บาท 
ค่าวัสดุ 1,000 บาท 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท 
ค่าใช้สอย 4,730 บาท 
1. ค่าทางด่วน 500 บาท 
2. ค่าคนขับรถ 240 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 120 
บาท x 21 คน = 2,520 บาท 
4.ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ x 35 บาท x 
21 คน = 1,470 บาท 

อ.กฤษสกุล  
เจตนะวิบลูย ์

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการศึกษา
ดูงานฝ่ายครัว
การบินไทย ณ 
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภมู ิ

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. เล่มรายงานของ
นักศึกษาจ านวน 
21 เลม่ 

80 ร้อยละ ศึกษาดูงานฝ่ายครัวการ
บินไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชาของ Ground 
service Management 

งบประมาณ 5,730 บาท 
ค่าวัสดุ 1,000 บาท 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท 
ค่าใช้สอย 4,730 บาท 
1. ค่าทางด่วน 500 บาท 
2. ค่าคนขับรถ 240 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 120 
บาท x 21 คน = 2,520 บาท 

อ.กฤษสกุล  
เจตนะวิบลูย ์

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

3. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 

4. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ x 35 บาท x 
21 คน =  1,470 บาท 

 โครงการศึกษา
พัฒนาบุคลิก 
ภาพสู่อาชีพ
ด้านการบริการ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 

80 ร้อยละ ศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพสู่
อาชีพด้านการบริการ 

งบประมาณ 6,990 บาท 
ค่าตอบแทน 3,000 บาท 
1. ค่าวิทยากร 500 บาท x 6 ชม. = 
3,000 บาท 
ค่าใช้สอย 3,990 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 120 
บาท x 21 คน = 2,520 บาท 
3.ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ x 35 บาท x 
21 คน = 1,470  บาท 

อ.สิรินดา  
คลี่สุนทร 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการศึกษา
ดูงานฝ่าย
คลังสินค้าการ
บินไทย ณ ท่า
อากาศยาน
สุวรรณภมู ิ

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. เล่มรายงานของ
นักศึกษาจ านวน 
21 เลม่ 
3. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 

80 ร้อยละ ศึกษาดูงานฝ่ายคลังสินค้า
การบินไทยซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของรายวิชาของ 
Ground service 
Management 

งบประมาณ 5,730 บาท 
ค่าวัสดุ 1,000 บาท 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง = 1,000 บาท 
ค่าใช้สอย 4,730 บาท 
1. ค่าทางด่วน = 500 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ = 240 
บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 120 
บาท x 21 คน = 2,520 บาท 
4. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ x 35 บาท x 
21 คน =  1,470  บาท 

อ.กฤษสกุล 
เจตนะวิบลูย ์

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 โครงการฝึก
ปฏิบัติการ 
Safety and 
Emergency 
Training ณ 
บริษัท ไทยไล
อ้อนแอร์ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. เล่มรายงานของ
นักศกึษาจ านวน 
21 เลม่ 
3. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 

80 ร้อยละ กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการ
ด้าน Safetyในกรณีเกดิ
สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็น
ส่วนหน่ึงของรายวิชา In 
flight service 
Management 

งบประมาณ 67,230 บาท 
ค่าวัสดุ 1,000 บาท 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง = 1,000 บาท 
ค่าใช้สอย 66,230 บาท 
1. ค่าอบรมเหมาจ่ายไม่เกิน 25 คน 
= 62,000 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ = 240 
บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 120 
บาท x 21 คน = 2,520 บาท 
4. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ x 35 บาท x 
21 คน =  1,470 บาท 

อ.กฤษสกุล 
เจตนะวิบลูย ์

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการ 
แลกเปลีย่น
ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมที่
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 

80 ร้อยละ นักศึกษาเรียนภาษาจีน
และอบรมด้านการจัดการ
สนามบิน ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระยะเวลา 
1 เดือน 

งบประมาณ 105,000 บาท 
ค่าใช้สอย 105,000 บาท 
- ค่าลงทะเบียนอบรม 15,000 x 7 
คน  = 105,000 บาท 

อ.กฤษสกุล 
เจตนะวิบลูย ์

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ด้านบัตร
โดยสาร 
Amadeus 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

80 ร้อยละ นักศึกษาอบรมระบบการ
จองบัตรโดยสารด้วย
ระบบ Amadeus ซึ่งเป็น
ระบบท่ีสายการบินช้ันน า
ใช้กันอย่างแพร่หลาย 

งบประมาณ 9,000 บาท 
ค่าใช้สอย 9,000 บาท 
ค่าลงทะเบียนอบรม 1,000 บาท x 9 
คน  = 9,000 บาท 

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 
3. ผู้เข้าอบรมได้
เกียรติบตัรจ านวน 
9 ใบ 

 โครงการ
สัมมนาการ
บริการและการ
โรงแรมธรุกิจ
โรงแรม 
ปรับตัวสู่วิถี
ปกติถัดไป 
(Next 
Normal) 

1.นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2.นักศึกษาร่วม
โครงการมคีวามพึง
พอใจเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 
3. นักศึกษาผ่าน
การอบรมสัมมนา
ได้รับเกียรติบัตร 

80 ร้อยละ 1. ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
2. ด าเนินการ
ประสานงานด้านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  
3.จัดเตรียมเกยีรตบิัตร
ส าหรับผู้เข้าร่วมสมัมนา 
4.จัดเตรียมสถานท่ีจัด
โครงการสัมมนา 
 

งบประมาณ 10,000 บาท 
ค่าตอบแทน 3,000 บาท 
- ค่าวิทยากรภายนอก 1 คน x 6ชม. 
x   500 บาท  = 3,000 บาท 
ค่าใช้สอย 6,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง  40 คน x 35 บาท x 
2 มื้อ = 2,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 80 
บาท = 3,200 บาท 
ค่าวัสดุ 1,000 บาท 
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี = 1,000 
บาท 

อ.พัชราภรณ์ 
จันทรฆาฎ 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการอบรม
การจัดดอกไม้
สากลเพื่อการ
แข่งขัน  

1.นักศึกษาปี 1 เข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2.นักศึกษาปีท่ี 1 
ร่วมโครงการมี

80 ร้อยละ 1. ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
2. ด าเนินการ
ประสานงานด้านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  

งบประมาณ 9,785 บาท 
ค่าตอบแทน 3,000 บาท 
- ค่าวิทยากรภายนอก จ านวน 1 คน 
x 6 ขม. x 500 บาท  = 3,000 บาท 
ค่าใช้สอย 3,000 บาท 

อ.พัชราภรณ์ 
จันทรฆาฎ 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

ความพึงพอใจเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51 

3.จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์
ส าหรับจัดดอกไม ้
4.จัดเตรียมสถานท่ีจัด
โครงการ 
 

- ค่าอาหารว่าง จ านวน  20 คน x 
35 บาท x 2 มื้อ = 1,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน 
x 80 บาท = 1,600 บาท 
ค่าวัสดุ 3,785 บาท 
- ค่าวัสดุส าหรับจัดดอกไม้ = 3,785 
บาท 

 โครงการศึกษา
ดูงานการจัด 
การงานโรงแรม
และธุรกิจที่พัก 
เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้า
ศึกษา Hotel 
Visit    

1. นักศึกษา
หลักสตูรการ
จัดการการบริการ
และการโรงแรมชั้น
ปีท่ี 1เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
2. อาจารย์ประจ า
หลักสตูรการ
จัดการการบริการ
และการโรงแรมเข้า
ร่วมโครงการ 5 คน 
3. เกียรติบัตรการ
ผ่านการเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
100 
 

80 ร้อยละ 1. ติดต่อสถาน
ประกอบการธรุกิจ
โรงแรมระดับ 5 ดาว 
เครือข่ายนานาชาต ิ
2. ด าเนินการ
ประสานงานด้านการ
อบรม เชิงปฏิบัติการ  
 

งบประมาณ 107,450 บาท 
ค่าใช้สอย 107,450 บาท 
- ค่าเช่ารถบัส จ านวน 10,000 บาท 
x 1 คัน x 2 วัน = 20,000 บาท 
- ค่าลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 2,000 บาท x 30 คน = 
60,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 35 บาท x 
30 คน x 4 มื้อ = 4,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ จ านวน 
150 บาท x 5 คน x 2 มื้อ =    
1,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา จ านวน 
120 บาท x 25 คน x 2 มื้อ = 
6,000 บาท 
- ค่าอาหารเย็นอาจารย์ จ านวน 150 
บาท x 5 คน x 1 มื้อ = 750 บาท 

อ.ภัทราพร 
ทิพย์มงคล 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

- ค่าอาหารเย็นนักศึกษา จ านวน 
120 บาท x 25 คน x 1 มื้อ = 
3,000 บาท 
- ค่าธรรมเนยีมเยีย่มชมไร่องุ่น 400 
บาท x 30 คน = 12,000 บาท 

 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
การชงกาแฟ 
“บาริสตา้ 
(Barista)” ขั้น
พื้นฐาน 

1. นักศึกษา
หลักสตูรการ
จัดการการบริการ
และการโรงแรมชั้น
ปีท่ี 1 เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
2. นักศึกษาได้แผน
ธุรกิจ Business 
Model Canvas 

80 ร้อยละ ติดต่อประสานงานกับ
เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ ที่
ประสบความส าเรจ็  

งบประมาณ  9,000 บาท 
ค่าตอบแทน 3,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ท่าน x 6 
ชม.x 500 บาท = 3,000 บาท 
ค่าใช้สอย 3,000 บาท  
- ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 20 คน x 
2 มื้อ = 1,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x      
20 คน x 1 มื้อ =1,600 บาท 
ค่าวัสดุ = 3,000 บาท 

อ.ภัทราพร 
ทิพย์มงคล 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการ
ติดตามผลการ
ฝึกงานของ
นักศึกษาใน
สถาน
ประกอบการ 
MOU กับ
หลักสตูร 

1. นักศึกษาที่ได้
เข้าร่วมการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 

80 ร้อยละ ติดต่อประสานงานกับ
โรงแรม เพื่อเข้าการตรวจ
ฝึกงาน และตดิตามผล
ความร่วมมือ  

งบประมาณ 9,460 บาท 
ค่าใช้สอย 9,460 บาท 
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 2 คน        
x 1,500 บาท x 2 เที่ยว = 6,000 
บาท 
-ค่ารถไปกลับสนามบิน – โรงแรม     
2 คน x 500 x 2 เที่ยว =1,000 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 2คน x 240 
บาท x 2 วัน = 960 

อ.ภัทราพร 
ทิพย์มงคล 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

-ค่าที่พักรวมอาหารเช้า 1 ห้อง x 
1,500 บาท x 1 คืน = 1,500 

 โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ฝึกงานสาขา 
วิชาการจัดการ
การบริการและ
การโรงแรม 

1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 
3 เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 
3 ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51 
3. นักศึกษาช้ันปีท่ี 
3 ได้แนวทางการ
เขียน Problem 
Base Learning 
หลังจากฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพเสร็จ 
4. อาจารย์ประจ า
หลักสตูรเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
100 

80 ร้อยละ 1. เตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาในการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับ
กับเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้
ประกอบในการฝึกงาน 

งบประมาณ  6,250 บาท 
ค่าวัสดุ 2,500 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบโครงการ 100 
บาท x 25 คน = 2,500 บาท 
ค่าใช้สอย 3,750 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 คน x 35 บาท x 
2 มื้อ = 1,750บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 80 
บาท = 2,000 บาท 
 

อ.ชนัญชิตา 
อรุณแข 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
จิตวิทยาบริการ
และการตลาด
ส าหรับธรุกิจ
การโรงแรม 

1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 
2 เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 
2 ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51 
3. อาจารย์ประจ า
หลักสตูรเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
100 

80 ร้อยละ 1. ติดต่อผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 
2. เป็นการสร้างแรง
บันดาลใจและความรู้
ความเข้าใจเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับ
กับเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้
ประกอบในการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

งบประมาณ  11,500 บาท 
ค่าตอบแทน 3,000 บาท 
- ค่าวิทยากรภายนอก 1 คน x 6 ขม. 
x 500 บาท = 3,000 บาท 
ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบโครงการ 100 
บาท x 30 คน =3,000 บาท 
ค่าใช้สอย 5,500 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 30 คน x 35 
บาท x 2 มื้อ = 2,100บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน 
x 80 บาท = 3,400 บาท 

อ.ชนัญชิตา 
อรุณแข 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการอบรม
การเขียน
รายงานหลัง
การฝึกงานสา
ชาวิชาการ
จัดการการ
บริการและการ
โรงแรม 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึง
พอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมใน
ระดับด ี

80 ร้อยละ 1. ติดต่อประสานงาน
วิทยากร (อาจารยภ์ายใน
หลักสตูร) 
2. ด าเนินการ
ประสานงานด้านการ
อบรม  
3. จัดเตรยีมสถานท่ีจัด
โครงการอบรม 
 

งบประมาณ 2,375 บาท 
ค่าใช้สอย  875 บาท 
-ค่าอาหารว่าง จ านวน 25 คน x 35 
บาท x 1 มื้อ = 875 บาท 
ค่าวัสดุ 1,500 บาท 
-ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
จ านวน 25 ชุด x 60 บาท = 1,500 
บาท 

อ.กัลยารตัน์  
สุขนันท์ชนะ 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 โครงการ
สัมมนาหลัง
ฝึกงานสาชา
วิชาการจัดการ
การบริการและ
การโรงแรม 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึง
พอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมใน
ระดับด ี
3. ผู้เข้าร่วม
น าเสนอหัวข้อ
รายงาน Problem 
Based Learning 
คนละ 1 ผลงาน 

80 ร้อยละ 1. ติดต่อประสานงาน
วิทยากร (วิทยากร
ภายนอกผู้มปีระสบการณ์
ด้านการบริหารจดัการ
ต าแหน่งต่าง ๆ ภายใน
โรงแรม) 
2. ด าเนินการ
ประสานงานด้านการ
สัมมนา  
3. จัดเตรยีมสถานท่ีจัด
โครงการสัมมนา 
 

งบประมาณ 5,250 บาท 
ค่าตอบแทน 1,500 บาท 
- ค่าวิทยากรภายนอก จ านวน 1 คน 
x 3 ขม. x 500 บาท = 1,500 บาท 
ค่าใช้สอย  3,750 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 25 คน x 35 
บาท x 2 มื้อ = 1,750 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 25 คน 
x 80 บาท = 2,000 บาท 

อ.กัลยารตัน์  
สุขนันท์ชนะ 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการอบรม
ทักษะการ
ประกอบ
อาหารและ
ศิลปะตกแต่ง
จานส าหรับ
บริการใน
โรงแรม 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึง
พอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมใน
ระดับด ี
3. ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ 

80 ร้อยละ 1. ติดต่อประสานงาน
วิทยากร (วิทยากร
ภายนอกผู้มปีระสบการณ์
ด้านเชฟโดยตรง) 
2. ด าเนินการ
ประสานงานด้านการ
อบรม  
3. จัดเตรยีมสถานท่ีจัด
โครงการอบรม 
 

งบประมาณ 13,000 บาท  
ค่าตอบแทน 3,000 บาท 
- ค่าวิทยากรภายนอก จ านวน 1 คน 
x 6 ขม. x 500 บาท = 3,000 บาท 
ค่าวัสดุ 10,000 บาท 
- วัสดุดิบและวัสดุที่ใช้ในการอบรม 
จ านวน 20 คน x 500 บาท = 
10,000 บาท 

อ.กัลยารตัน์  
สุขนันท์ชนะ 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

สามารถประกอบ
อาหารและจัด
ตกแต่งจานอาหาร
ส าหรับบริการใน
โรงแรมได ้

 โครงการอบรม
ศาสตร์ความรู้
สมัยใหมด่้าน
อาหารและ
เครื่องดื่ม 

1. นักศึกษา ช้ันปีท่ี 
1 และอาจารย์
หลักสตูรการ
จัดการการบริการ
และการโรงแรม 
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึง
พอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมใน
ระดับด ี

80 ร้อยละ 1. ติดต่อวิทยากรภาย 
นอกท่ีมีความเช่ียวชาญ
และประสบความส าเร็จ
ในธุรกิจการบริการด้าน
ร้านอาหาร 
2. ด าเนินการเกีย่วกับกับ
เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้
ประกอบในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ 6,000 บาท 
ค่าตอบแทน 1,500 บาท 
- ค่าวิทยากรภายนอก จ านวน 1 คน 
x 3 ขม. x 500 บาท = 1,500 บาท 
ค่าใช้สอย 4,500 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 30 คน x 35 
บาท x 2 มื้อ = 2,100 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน 
x 80 บาท = 2,400 บาท 

อ.อรวรรณ 
สิทธิวิจารณ ์

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการ
สนับสนุน       
ค่าหอพักใน
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ให้กับ
นักศึกษาทุนใน
สาขาวิชาการ

 80 ร้อยละ สนับสนุนค่าหอพัก
ส าหรับนักศึกษาทุน 
จ านวน 15 ราย ตลอดปี
การศึกษา 2565 

งบประมาณ 133,000 บาท 
เทอม1/65 ค่าหอพักนักศึกษาเหมา
จ่ายต่อเทอม จ านวน 15 คน 
133,000 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 



 

25 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

จัดการ
นวัตกรรม
การค้า   

 โครงการจดัท า
ชุดปฏิบัติการ
และเสื้อ
กิจกรรมประจ า 
สาขาวิชาการ
จัดการ
นวัตกรรม
การค้า 

1. นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80      
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ ประโยชน์ 
มากกว่า 3.52   
3. ผลการประเมิน
ปรึกษาภาคปฏิบัติ
อยู่ในเกณฑ์ ด ี

80 ร้อยละ เพื่อช่วยเหลือค่าจดัท าชุด
ปฏิบัติการและเสื้อ
กิจกรรมประจ าสาขา
ส าหรับนักศึกษาทุน 
 

งบประมาณ 41,800 บาท 
ค่าวัสด ุ41,800 บาท 
- ค่าชุดปฏิบัติการพร้อมชุดเครื่อง
ตกแต่ง จ านวน 3,800 บาท x 11คน 
บาท 

อ.ลลิดา  
แก้วฉาย 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการเรียนรู้
ภาคปฏิบตัิด้าน
การจัดการ
นวัตกรรม
การค้า 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า 55 คน 
2. ผลการฝึกงาน
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 80 
3. ผลการประเมิน
ปรึกษาภาคปฏิบัติ
อยู่ในเกณฑ์ด ี
 

80 ร้อยละ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่ม
ทักษะ สร้างเสริม
ประสบการณ์และพัฒนา
วิชาชีพตามสภาพความ
เป็นจริงใน 

งบประมาณ 78,000 บาท 
ค่าใช้สอย 78,000 บาท 
- ค่าเหมาจ่ายไปราชการ เทอม 2/65 
จ านวน 500 บาท x 39 คน x 2 ครั้ง 
= 39,000 บาท 
- ค่าเหมาจ่ายไปราชการ เทอม 1/66 
จ านวน 500 บาท x 39 คน x 2 ครั้ง 
= 39,000 บาท 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ด้านการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูด้้าน
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
(ไทย-จีน) 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.52 

80 ร้อยละ เพื่อให้นักศึกษา ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเผยแพร่
แลกเปลีย่นองค์ความรู้
ด้านวิชาการและ 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
จีน และได้ประสบการณ์ 
ตรงสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

งบประมาณ 325,000 บาท 
ค่าใช้สอย 325,000 บาท 
-ค่าลงทะเบียน 2 สัปดาห์ จ านวน 
15,000 บาท x 13 คน = 195,000 
บาท 
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จ านวน 
10,000 บาท x 13 คน = 130,000 
บาท 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อ
อุตสาหกรรม
บริการ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. นักศึกษาได้รับ
ใบประกาศนียบตัร
ผ่านการอบรมการ
ปรับบุคลิกภาพ
และมารยาทสากล 
 

80 ร้อยละ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้
การพัฒนาบุคลิกภาพ 
มารยาทในการสมาคม
และการเข้าสังคม 
 

งบประมาณ 46,560 บาท 
ค่าตอบแทน 2,000 บาท 
- ค่าวิทยากรภายนอก 500 บาท x  
4 ชม. x 1 คน = 2,000 บาท 
ค่าใช้สอย 39,560 บาท 
- ค่าลงทะเบียนอบรม 2,000 บาท x 
17 คน  = 34,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 17 คน x      
120 บาท x 2 มื้อ = 4,080 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ 240 
บาท x   1 คน x 2 วัน = 480 บาท 
- ค่าที่พักพนักงานขับรถ = 1,000 
บาท 
ค่าวัสดุ 5,000 บาท 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง = 5,000 บาท 

อ.ลลิดา  
แก้วฉาย 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 
2566 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

80 ร้อยละ 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่
เกิดการเตรยีมความ
พร้อมและทราบถึงกฎ 
ระเบียบ แนวทางการ
ด าเนินการของวิทยาลยั 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 
รู้จักอาจารย์ รุ่นพี่ และ
เพื่อน 

งบประมาณ 4,500 บาท 
ค่าใช้สอย 4,500 บาท 
1. ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ = 2,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 30 คน x 35 บาท 
x 2 มื้อ = 2,100 บาท  

งานพัฒนา
นักศึกษา 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการ
ส่งเสริม ท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(พิธีไหว้ครู
วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ ปี
การศึกษา 
2566 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

80 ร้อยละ 1. เพื่อเสริมสร้างแนว
ทางการท างาน พัฒนา
บุคลิกภาพ และสมรถนะ
ด้านต่างๆ แก่
คณะกรรมการนักศึกษา 
2. ส่งเสรมิ และสนับสนุน
ให้เกิดการท างานเป็นทีม 
การแก้ไขปัญหาจากการ
ท างานและการน าผลการ
ด าเนินงานไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

งบประมาณ 6,000 บาท 
ค่าวัสดุ 6,000 บาท 
-ค่าวัสดุจัดท าพานไหว้ = 6,000 
บาท 

งานพัฒนา
นักศึกษา 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต้อการ

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

80 ร้อยละ 1. เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
เพื่อการปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 5,350 บาท 
ค่าตอบแทน 3,600 บาท 

งานพัฒนา
นักศึกษา 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

ด าเนินชีวิตใน 
ศตวรรษที่ 21 
“อบรม 
Adobe 
Photoshop 
Basic รุ่นที่ 1” 

2. เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีการพัฒนา
ทักษาความรู้ Up Skill 
ด้านต่างๆ อย่าง
หลากหลาย 

-ค่าวิทยากร 600 บาท * 6 ชม = 
3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 1,750 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 25 คน*2 มื้อ*35 
บาท  
= 1,750 บาท 

 โครงการปัจฉมิ
นิเทศปกีาร 
ศึกษา 2565 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

80 ร้อยละ 1. เพื่อให้นักศึกษาเกิด
การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้
ทราบแนวทาง และแนว
ปฏิบัติของการเข้าปฏิบัติ
สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 

งบประมาณ 6,350 บาท 
ค่าใช้สอย 6,350 บาท 
- อาหารกลางวัน 47 คน*80 บาท= 
3,760 บาท 
- อาหารว่าง 37คน*35บาท*2มื้อ = 
2,590 บาท 

งานพัฒนา
นักศึกษา 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
นักศึกษาด้าน
สุขภาพและ
นันทนาการ 
(ส าหรับปี
การศึกษา 
2565) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

80 ร้อยละ 1. เพื่อส่งเสรมิกิจกรรม
นันทนาการและสรา้ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษา 
2. เพื่อสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ความสามัคคี
ในกลุ่มนักศึกษา 
3. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
แก่อาจารย์ บุคลากร และ

งบประมาณ 47,455 บาท 
ค่าใช้สอย 42,500 บาท 
- ค่าเช่าชุดทีมเชียร์รดีเดอร์ 10 ชุด x 
2,200 บาท = 22,000 บาท 
- ค่าเช่าชุดทีมขบวนพาเหรด 5 ชุด x 
2,500 บาท = 12,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 80 
บาท = 8,000 บาท 
ค่าวัสดุ 4,955 บาท 

งานพัฒนา
นักศึกษา 

อ.รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

นักศึกษา เพื่อยืมในใน
การน าไปใช้ประโยชน์
ด้านการออกก าลังกาย 
กิจกรรมนันทนาการ และ
อื่นๆ 

- ค่าอปุกรณ์ส าหรับจดัขบวนพาเหรด 
และอุปกรณ์กีฬา = 4,955 บาท 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุล
และย่ังยืน 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

2.1 ส่งเสริม
การผลิตผล
งานวิจัย 
นวัตกรรม 
และงาน
สร้างสรรค์ ท่ี
มีคุณภาพ 
ตอบโจทย์
การพัฒนา
ประเทศ บน
พื้นฐานความ
ร่วมมือของ
หน่วยงาน

โครงการผลติ 
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเชิง
พื้นที ่

จ านวนผลงาน
วิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมทีต่อบ
โจทย์การพัฒนาเชิง
พื้นที่และเชิง
ประเด็นที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับ 
ชาติหรือนานาชาติ  

2 ผลงาน 1. บ่มเพาะอาจารย์ใน
วิทยาลัยให้เขียนข้อเสนอ
โครงการ 
2. หาแหล่งทุนทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

ไม่ใช้งบประมาณ อาจารย์
สังกัด
วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

ผศ.ดร.วนัส
พรรัศม์  
สวัสด ี

อ.ปรัชญพัชร  
วันอุทา 



 

30 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

และความ
ต้องการของ
หน่วยงาน 
ชุมชน และ
สังคม 
 โครงการสร้าง

ความร่วมมือ
กับชุมชนหรือ 
หน่วยงาน
ภายนอกเพื่อ 
ผลิตผลงานวิจัย 

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ องค ์
ความรู้ใหม่ท่ีเกดิจาก 
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนในการ 
แก้ไขปัญหาชุมชน   
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับ 
ชาติ  

1 ผลงาน 1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
ผลงานวิจัย และศักยภาพ
นักวิจัย 
2. ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
 

ไม่ใช้งบประมาณ อาจารย์
สังกัด
วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

ผศ.ดร.วนัส
พรรัศม์  
สวัสด ี

อ.ปรัชญพัชร  
วันอุทา 

 โครงการจดั
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

จ านวนครั้งการจดั
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 
จ านวน 1 ครั้ง 

1 ครั้ง 1. วางแผนและก าหนด
เป้าหมายการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 
2. พัฒนาระบบกลไกเพื่อ
สนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

ไม่ใช้งบประมาณ อาจารย์
สังกัด
วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

ผศ.ดร.วนัส
พรรัศม์  
สวัสด ี

อ.ปรัชญพัชร  
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

3. จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาตริ่วมกับภาคี
เครือข่าย 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

3.1 บูรณาการ
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทาง
สังคมเพื่อ 
พัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่นแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า 
และเสรมิพลัง
ทางสังคม 

โครงการ
ประสานงาน
เครือข่าย      
ความร่วมมือ
กับหุ้นส่วน
ทางสังคมเพื่อ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

จ านวนผลงานท่ีเกดิ
จากความร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
จ านวน 1 ผลงาน 

1 ผลงาน 1. แสวงหาเครือข่าย
ความ 
ร่วมมือหุ้นส่วนทางสังคม 
เพื่อเสรมิสร้างความ 
เข้มแข็งและเพิม่ศักยภาพ
ของชุมชนและสังคม 
2. ร่วมกันเสริมสร้าง
ความ 
เข้มแข็งและเพิม่ศักยภาพ
ของชุมชนและสังคม 

ไม่ใช้งบประมาณ อาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  
สวัสด ี

อ.ปรัชญพัชร  
วันอุทา 

3.4 ส่งเสริม 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อต่อยอดสู ่

โครงการท านุ
บ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และ

จ านวนผลงานท านุ
บ ารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการฟื้นฟูหรือ

1 ผลงาน ส่งเสริมการน าเสนอ 
ผลงานศลิปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดก 

ไม่ใช้งบประมาณ อาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  
สวัสด ี

อ.ปรัชญพัชร  
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค ์

ฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรม      
ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

พัฒนาและตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
จ านวน 1 ผลงาน 

วัฒนธรรม ผ่านผลงาน
ตีพมิพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล  และ
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

4.1 พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
บริหารงาน
ของ
มหาวิทยาลยั
เพื่อมุ่งสู่
ความเป็น
เลิศ 

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลยั
ตามเกณฑ์
คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)   

ร้อยละของ
วิทยาลัยที่มผีล
การประเมินตาม
เกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ร้อย
ละ 70 

70 ร้อยละ 1.บริหารจดัการการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน IQA  
2.บริหารจดัการ
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
รับการตรวจประเมิน
ภายนอก  
3.พัฒนาระบบการ
ท างานเพื่อปิดช่องว่าง
ของการพัฒนาตาม
เกณฑ์ EdPEx 

 

งบรายได้ 84,000 บาท 
ค่าตอบแทน 68,500 บาท 
ระดับหลักสูตร 10 หลักสูตร 
1.ค่าตอบแทนภายนอก 
(ประธาน)  6 คน x 3,000 บาท 
= 18,000 บาท 
2.ค่าตอบแทนภายใน (ประธาน)     
4 คน x 1,000 บาท = 4,000 
บาท 
3.ค่าตอบแทนภายนอก 
(กรรมการ) 6 คน x 2,500 บาท 
= 15,000 บาท 

หลักสตูร 
และผูร้ับผดิ 
ชอบตัวบ่งช้ี
ระดับ
วิทยาลัย 

ผศ.ดร.วนัสพรรัสม์ 
สวัสด ี

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

4.ค่าตอบแทนภายใน 
(กรรมการ) 4 คน x 1,000 บาท  
= 4,000 บาท 
5.ค่าตอบแทนภายใน 
(กรรมการและเลขานุการ)    
10 คน x 1,000 บาท = 
10,000 บาท 
6.ค่าตอบแทนกรรมการภายใน 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 10 คน x 
500 บาท = 5,000 บาท 
ระดับวิทยาลัย 
1.ค่าตอบแทนภายนอก 
(ประธาน)  1 คน x 5,000 บาท 
= 5,000 บาท 
2.ค่าตอบแทนภายนอก 
(กรรมการ) 1 คน x 4,000 บาท 
= 4,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนภายใน 
(กรรมการ)  1 คน x 1,000 
บาท = 1,000 บาท 
4.ค่าตอบแทนภายใน 
(กรรมการและเลขานุการ) 1 
คน x 1,000 บาท = 1,000บาท 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

5.ค่าตอบแทนกรรมการภายใน 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 3 คน x 500 
บาท = 1,500 บาท 
ค่าวัสดุ 9,000 บาท 
1.ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร=
9,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 6,500 บาท 
1.ค่าส่งไปรษณีย์ 6,500 บาท   
งบแผ่นดิน 26,600 บาท 
ค่าใช้สอย 26,600 บาท 
ระดับหลักสูตร 10 หลักสูตร 
1.ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 
120 บาท x 1 มื้อ x 10 
หลักสตูร  = 12,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง 10 คน x 35 
บาท x 2 มื้อ x 10 หลักสตูร = 
7,000 บาท 
ระดับวิทยาลัย 
1.ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 
120 บาท x 1 มื้อ = 4,800บาท 
2.ค่าอาหารว่าง 40 คน x 35 
บาท x 2 มื้อ =2,800 บาท 

 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การเตรียม

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การเตรียมความ

80 ร้อยละ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

งบแผ่นดิน 21,200 บาท 
ค่าใช้สอย 8,800 บาท 

หลักสูตร และ
ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.วนัสพรรัสม์ 
สวัสด ี

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

ความพร้อมการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ระดับหลักสตูร 

พร้อมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

 1.ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 
150 บาท x 1 มื้อ = 6,000บาท 
2.ค่าอาหารว่าง 40 คน x 35 
บาท  x 2 มื้อ = 2,800 บาท 
ค่าวัสดุ 12,400 บาท 
1.ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ 
= 12,400 บาท 

ตัวบ่งชี้ระดับ
วิทยาลัย 

 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การเตรียม
ความพร้อมการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ระดับวิทยาลัย 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การเตรียมความ
พร้อมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

80 ร้อยละ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
 

งบแผ่นดิน 21,200 บาท 
ค่าใช้สอย 8,800 บาท 
1.ค่าอาหาร 40 คน x 150 บาท 
x   1 มื้อ = 6,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง 40 คน x 35 
บาท x 2 มื้อ = 2,800 บาท 
ค่าวัสดุ 12,400 บาท 
1.ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ 
= 12,400 บาท 

หลักสตูร 
และ
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ีระดับ
วิทยาลัย 

ผศ.ดร.วนัสพรรัสม์ 
สวัสด ี

อ.ปรัชญพัชร 
วันอุทา 

 โครงการปรับ
ภาพลักษณ์
องค์กรและ
ส่งเสริม
การตลาดและ
การสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้เรยีน และ
ลูกค้ากลุม่อื่น 

ระดับความส าเร็จ
การปรับ
ภาพลักษณ์
องค์กร ระดับ 2 

2 ระดับ 1. เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ให้เป็นที่รูจ้ักอย่าง
กว้างขวาง 
2. เพื่อส่งเสรมิการท า
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
ด้านการรบัสมคัร

งบประมาณ 50,000 บาท 
ค่าใช้สอย 50,000 บาท 
- ค่าจัดท าสื่อวิดีทัศน ์= 50,000 
บาท 
 

งานสื่อสาร
องค์กร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

นักศึกษาใหม่และกลุ่ม
ลูกค้าอ่ืน 
3. เพื่อผลิตวิดีทัศน์ 
เพือ่ให้เป็นตัวสื่อสารของ
องค์กร 

 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู้
เพื่อพัฒนา
คุณภาพของ
มหาวิทยาลยั 

จ านวนนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี
การบริหารจัดการ
ที่น ามาใช้ในการ
เพิ่มความสามารถ
ให้กับอาจารย์ 
บุคลากรและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

20 ร้อยละ 1. พัฒนาความรู้
ความสามารถและ
สมรรถนะในการจดัการ
ความรู้ภายในองค์กรและ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
2. วางแผนและก าหนด 
เป้าหมายจ านวนการ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน 
ระดับชาติและ 
นานาชาติ 
3. เปิดคลินิกวิจัยใน
วิทยาลัยเพื่อให้ค าปรึกษา
ด้านการตีพมิพ์เผยแพร ่

งบประมาณ 12,550 บาท 
ค่าใช้สอย 12,550 บาท 
คร้ังท่ี 1  
-ค่าอาหาร 35 คน x 150 บาท 
x 1 มื้อ = 5,250 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 10 คน x 35 
บาท x 2 มื้อ = 700 บาท 
คร้ังท่ี 2-4  
-ค่าอาหาร  10 คน x 150 บาท 
x 3 มื้อ = 4,500 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 10 คน x 35 x 6 
มื้อ = 2,100 บาท 

อาจารย์
วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  
สวัสด ี

อ.ปรัชญพัชร  
วันอุทา 

4.2 พัฒนา 
การบริหาร 
งานของมหา 
วิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิ

โครงการ
บริหารจดัการ
วิทยาลัย 

ร้อยละการเบิก 
จ่ายงบประมาณ
ตามแผน   

90 ร้อยละ 1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ 

งบแผ่นดิน 131,400 บาท 
ค่าวัสดุ  131,400 บาท 
- ค่าวัสดุการศึกษา และวสัดุ
ส านักงาน = 113,400 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน = 18,000 บาท 
 

หัวหน้า
ส านกังาน 

ผศ.ดร.อมรรักษ ์
สวนชูผล 

อ.ปรัชญพัชร  
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

บาล (Good 
Governance) 
 โครงการ

บริหารจดัการ
วิทยาลัย 

ร้อยละการเบิก 
จ่ายงบประมาณ
ตามแผน   

90 ร้อยละ 1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ 

งบรายได้ 269,350 บาท 
ค่าใช้สอย 154,350 บาท 
- ค่าธรรมเนยีมขออยู่ต่อและต่อ
อายุใบอนุญาตท างาน 1 คน = 
8,800 บาท 
- ค่าทางด่วนพิเศษ  =  7,000 
บาท 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 
เดือน = 84,000 บาท 
- ค่าใช้สอยอ่ืนๆ = 54,550 
บาท 
ค่าวัสดุ 130,000 บาท 
1. ค่าพวงหรีด = 5,000 บาท 
2. ค่าน้ าดื่ม  = 5,000 บาท 
3. ค่าวัสดุส านักงาน = 
110,000 บาท 
4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง = 10,000 
บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 15,000 
บาท 
1. ค่าสาธารณูปโภค 15,000 
บาท 

หัวหน้า
ส านักงาน 

ผศ.ดร.อมรรักษ ์
สวนชูผล 

อ.ปรัชญพัชร  
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 โครงการ
ทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
ทบทวนแผนกล
ยุทธ์ พ.ศ. 
2569 – 2570 
และจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

1. บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน เข้าร่วม
โครงการจ านวน
ไม่น้อยกว่า 20 
คน 
2. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ใน
การพัฒนาระบบ
การวางแผนและ
งบประมาณ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้
3. ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนอยู่ใน
ระดับ 4 

4 ระดับ 1. เพื่อทบทวน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2566 
2. ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. 2569–2570 
3. จัดท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 

งบประมาณ 160,000 บาท 
ค่าใช้สอย 140,000 บาท 
- ค่าที่พัก 47,000 บาท 
- ค่าอาหาร 72,000 บาท 
- ค่าอาหารวา่ง 7,500 บาท 
- ค่าเช่าห้องประชุม 10,000 
บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ  
1,440 บาท 
- ค่าธรรมเนยีมการเยี่ยมชม
สถานท่ี 2,060 บาท 
ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 12,000 
บาท 
- ค่าวัสดุ 8,000 บาท 

หัวหน้า
ส านักงาน 

ผศ.ดร.อมรรักษ ์
สวนชูผล 

อ.ปรัชญพัชร  
วันอุทา 

 โครงการ
ปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู ้

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

90 ร้อยละ 1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานท่ีและ
สนับสนุนสิ่งเรียนรู ้

งบประมาณ 147,700 บาท 
ค่าใช้สอย 147,700 บาท 
- ค่าจ้างปรับปรุงระบบ
ห้องเรียน และส านักงาน = 
147,700 บาท 

หัวหน้า
ส านักงาน 

ผศ.ดร.อมรรักษ ์
สวนชูผล 

อ.ปรัชญพัชร  
วันอุทา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 โครงการจดั
ประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

100 ร้อยละ เพื่อให้การบริหารจัดการ
วิทยาลัยและการประชุม
ให้มีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ 30,000 บาท 
ค่าใช้สอย 30,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง = 10,000 บาท 
-ค่าเบี้ยประชุม = 20,000 บาท 

งานประชุม ผศ.ดร.อมรรักษ ์
สวนชูผล 

อ.ปรัชญพัชร  
วันอุทา 

 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินการแผนกลยุทธ์ 
 4.1 แนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

   การน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเพ่ือให้การด า เนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มี
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรผ่านที่ประชุมบุคลากร ทุกไตรมาส การถ่ายทอดผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ น าแนวทาง PDCA มาใช้ในการก ากับการปฏิบัติงานทั้งระบบเพ่ือให้ด าเนินตามแผนงานที่วางไว้และน าระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (EdPEx) มาพัฒนาการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขององค์กร 
 4.2 แนวทางการรายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
    วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการผ่านระบบ VRU Project 
Monitoring ทุกครั้งที่มีการด าเนินการแล้วเสร็จ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีการติดตามการด าเนินการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดโครงการหลัก ในรอบ 6 
เดือน วนก.รายงานผลการด าเนินตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดโครงการหลัก ให้กับ  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ.และคณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผล คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มีการรวบรวมผลการด าเนินงานลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information System)  
    วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีการติดตามผลการเบิกใช้งบประมาณ ในทุกเดือน ผ่านระบบ E-Budgeting ซึ่งเป็นระบบของวิทยาลัย  และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการทุกเดือน และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ ทุกสองเดือน  รายงาน
การด าเนินงาน ต่อ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ทุก 6 เดือน เพ่ือมีข้อวินิจฉัยสั่งการให้รีบแก้ปัญหา หรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที 
นอกจากนี้จะมีรายงานผลการด าเนินให้สภามหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกปี กรณีไม่สามารถด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน จะมีการเชิญประชุมเพ่ือเร่งรัดการด าเนินเป็นไป
ตามแผนและรายงานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
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5. ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้
ส าหรับคนทุกช่วงวัย  
  1.1 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ค าอธิบาย 
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะ

ในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงานโดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
  1.2 อัตราการมีงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี - สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ระดับดับปริญญาตรี 
- สาขาสังคมศาสตร์ 
- สาขาวิทยาศาสตร์ 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- สาขาสังคมศาสตร์ 
- สาขาวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับปริญญาตรี สาขาด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทาตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพ 
อิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี สาขาด้านสังคมศาสตร์           X 100 

     จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทาตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพ 
อิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์    X 100 

     จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทาตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพ 
อิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรีสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   X  100 

     จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทาตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ 
ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านสังคมศาสตร์        X 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ระดับบณัฑิตศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทาตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ 
ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านวิทยาศาสตร์  X 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ทั้งนี้ จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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  1.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ 
ค าอธิบาย 

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดนี้จะ
เป็นการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
   ในกรณีที่หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครอบคลุม สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวชี้วัดด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครอบคลุมการปรับปรุงก็ตาม โดยน า
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่าน มาใช้ประกอบการประเมิน 
   - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
   - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจ ไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว 
สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทย เป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษา ไทยจ านวน 
10 คนเป็นฐาน 100% 
   เกณฑ์การประเมิน 
   คะแนนที่ได้ =   ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
     จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและ
สังคม 
  2.1 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร และการจดอนุ
สิทธิบัตร 
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ค าอธิบาย 
   จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง งานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ 2566 
  2.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

ค าอธิบาย 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐภาคเอกชน หรือถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

   ระดบั 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายของการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชนหรือถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
ระดับ 3 มีการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือรองรับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
ระดับ 4 พัฒนางานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชนมีการรายงานผลการดาเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการ

ของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชนหรือถูกกาหนดเป็นนโยบายสาธารณะเป็นไป

ตามแผน 
  2.4 จ านวนเงินรายได้จากงานวิจัยและทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ระดับ 2 มีแผนบริหารทุนวิจัยและก าหนดเป้าหมายจานวนผลงานที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ระดับ 3 มีการด าเนินงานจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนเสนอต่อ

คณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยและเครือข่ายนักนักวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ระดับ 5 จ านวนเงินรายได้จากงานวิจัยและทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่อปีเป็นไปตามแผน 

  2.5 จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ต่อผลงานทางวิชาการท่ีได้ด าเนินการทั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการน าผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายการน าผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
ระดับ 3 มีการบ่มเพาะอาจารย์ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อน าผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและ

สังคมในพ้ืนที่ 
ระดับ 4 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการน าผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน

และสังคมในพ้ืนที่ 
   ระดบั 5 จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดเป็นไปตาม
แผน 
  2.6 ร้อยละอาจารย์ที่ร่วมท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 
   ระดับ 1 มีระบบกลไกในการขอทุนสนับสนุนอาจารย์ที่ร่วมท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ระดับ 2 มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือการร่วมท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ระดับ 3 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ระดับ 4 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายเกี่ยวกับการท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ระดับ 5 ร้อยละอาจารย์ที่ร่วมท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปตามแผน 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  3.1 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ค าอธิบาย 
ชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง ชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมพัฒนาชุมชน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยจะการ

ประเมินศักยภาพต าบล ดังนี้ 
   1. องค์กรชุมชน ต าบล มี สมรรถนะในการจัดการสูง แผนพัฒนาชุมชน พัฒนาต าบล อย่างบูรณาการ (อปท.ท้องถิ่น กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน 

หน่วยงานรัฐ เอกชน) 
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    2. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม(ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน งบประมาณ และรายได้อ่ืนๆ)ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และเกิด
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
    3. ความสามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ปรับตัวให้เศรษฐกิจเป็นบวก สถาบันการเงินของชุมชนจัดการโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 
    4. สัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน สิ่งแวดล้อม 
    5. เกษตรทฤษฎีใหม่ 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 
     16. ต าบลท าความดี ถูกต้อง ดีงาม การช่วยเหลือผู้อื่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรม 
  3.2 ร้อยละเงินรายได้จากการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้  ต่อ ประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัย (ไม่รวมกับประมาณแผ่นดิน) 

เกณฑ์การประเมิน 
    จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ  X 100 
    จ านวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของหน่วยงาน         
  3.3 ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสถาบัน อุดมศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึง
การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาคต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน 
   จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสถาบัน 
    อุดมศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
   รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
    เพ่ือแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค   X  100 
       จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของหน่วยงาน         
 
  3.4 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานใน พื้นที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคมต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
 เกณฑ์การประเมิน 
   โครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานใน 
   พ้ืนที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม X  100 
    จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของหน่วยงาน         
 
  3.5 จ านวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ 
  ค าอธิบาย 

แนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Areabased  University) หมายถึง แนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ โดยร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่จะช่วยสร้างชุมชน ให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยต้องมุ่งพัฒนาใน 3 เรื่องสาคัญ (1) ผลิตกาลังคนซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการพัฒนาครูให้สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (2) สร้าง
ผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (3)การผนึกกาลังเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) (Sustainable Development Goals) 
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  3.7 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไป 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์     X 100 

  จ านวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของหน่วยงาน 
  3.8 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
พ้ืนที่ต่อจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 

ค าอธิบาย 
รายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ หมายถึง 

รายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาของ SDGs ทั้ง 17 ด้าน หรือรายวิชาที่มีการลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง 
   เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น 
สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่     X 100 

     จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการน าดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  4.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่สากลระดับประเทศ (U – multirank) 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับท่ี 1 มีแผนการด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลระดับประเทศ (U – multirank) 
ระดับท่ี 2 การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสู่สากลระดับประเทศ (U – multirank) เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดและจัดทาแผนพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 4 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสู่สากลระดับประเทศ (U – multirank)  เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดให้กับคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสู่สากลระดับประเทศ (U – multirank) และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วย
รูปแบบสื่อดิจิทัล 
  4.3 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับท่ี 1 มีแผนการด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ระดับท่ี 2 การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดและจัดทาแผนพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 4 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx))  เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดให้กับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
4.4 ผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับท่ี 1 มีแผนการด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
ระดับท่ี 2 การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและจัดทาแผนพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 4 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดให้กับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
4.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับท่ี 1 มีแผนการด าเนิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ระดับท่ี 2 การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดและจัดทาแผนพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 4 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดให้กับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดบัที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
  4.6 ความพึงพอใจของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในด้านต่างๆ ดังนี้  Digital Infrastructure,  Digital Administration,  Digital learning, - 
Digital Security Standards และ Digital Faculties and Student 

ค าอธิบาย 
ความพึงพอใจของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล หมายถึง ความพึงพอใจของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในด้านต่างๆ ประกอบด้วย   

Digital Infrastructure,  Digital Administration,  Digital learning, - Digital Security Standards และ Digital Faculties and Student ในปีงบประมาณ 2566 
 

 
 
 
 


