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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
ปรัชญา (Philosophy) : 

วิทยาศาสตร์ก้าวล้ า คุณธรรมเด่น เน้นการพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 
 
อัตลักษณ์     
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสยัทัศน์ (Vision) :   

           มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  สนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

พันธกิจ (Mission) :  
เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย คณะจึงได้ 

ก าหนดพันธกิจดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพื่อเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชนให้
เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 

3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
มรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการท างาน  สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สมรรถนะหลัก : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
เป้าประสงค์ (Goals) :   
           1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 2. ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 
 3. บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่ายและสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม  
65 66 67 68 69 70 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่เปดิโอกาสให้ชุมชนปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้
บัณฑิต องค์กร หน่วยงานในพื้นทีโ่ด้มีโอกาสก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในการสอน การบริหารต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

- 20 20 20 20 20 ร้อยละ  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศรี 
รองคณบด ี

2. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีต่อบโจทย์การพัฒนา เชิงพื้นที่
และเชิงประเด็นด้านการจดัการเรยีนรู้ ด้านการบริการและการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

8.5 8.5 9 9 9.5 9.5 ล้านบาท  อาจารย์ภายใน
คณะทุกท่าน 

งานวิจัย 
 

ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

3. ร้อยละจ านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพ้ืนท่ี รวมถึงเงินท่ีมาจากการบริจาคของชุมชนใน
พื้นที่เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าสถาบนัอุดมศึกษาได้มุ่งจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสดุจากแหล่งสนับสนุนด้าน

- 20 20 30 30 40 ร้อยละ  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานบริการ
วิชาการ 
 

อาจารย์มัชฌ
กานต์  เผ่า
สวัสดิ์ รอง
คณบด ี

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑KQOLM๖๗๙๘๙

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



7 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม  
65 66 67 68 69 70 

งบประมาณเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี 
4. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานเพื่อสนับสนุน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) 
Impact Rankings 

- 201
-
300 

201
-
300 

101
-
200 

101
-
200 

101
-
200 

อันดับที ่ ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดวิสัยทัศน์  
ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 1 ร้อยละจ านวนหลักสตูรที่เปดิโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร หน่วยงานในพ้ืนท่ี ได้มีโอกาสการก าหนดทิศ ทางการด าเนินงานในการสอน การบริหารต่อ
จ านวนหลักสตูรทั้งหมด ค าอธิบาย จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนท่ี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานใน
พื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree) (ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) โดยมี MOU และมกีาร ด าเนินการร่วมกัน เช่น การก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน การสอน การบริหาร การจัดกิจกรรมร่วมกัน จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย หมายถึง หลักสตูรทั้งหมดทั้งหลักสตูรในระดับปรญิญา(Degree) (ที่รายงานในระบบ CHE QA 
Online) ไม่นับรวมหลักสูตรระยะสั้น  
สูตรค านวณ  

จ านวนหลักสตูรที่ชุมชน/ปราชญ์ชมุชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร หน่วยงานในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา X 100  
                                              จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 
ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 2 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพื้นที่และเชิงประเด็นดา้นการจัดการเรยีนรู้ ด้านการบริการและการ ท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริม
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 3 ร้อยละของจ านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่รวมถึงเงินท่ีมาจากการบริจาคของชุมชนใน พื้นที่เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้
มุ่งจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากแหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ี ค าอธิบาย จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพ้ืนท่ี หมายถึง เงินทุน เงินบริจาค สิ่งของ (ตีค่าตามราคาตลาด) จากภาครัฐ และเอกชนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในพ้ืนท่ีชุมชนท้องถิ่นที่มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมด าเนินกิจกรรม
ในพื้นที่น้ันอยู่พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี จ านวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรในช่วงต้นปีงบประมาณ ไมน่ับรวมงบลงทุน  

สูตรค านวณ  

จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี x 100 
                   จ านวนงบประมาณทั้งหมด 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 4 ผลการจัดอันดบัมหาวิทยาลยัที่มีการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact 

Rankings ค าอธิบาย เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) โดยThe Times Higher Education Impact Rankings หมายถึง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สหประชาชาติ(SDGs) เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 
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โครงสร้าง  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 โครงสร้างองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยส านักงานคณบดีซึ่งแบ่ งงานในงานการรับผิดชอบออกเป็น 4 ด้านประกอบด้วยงานบริหาร
ทัว่ไป งานบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา และศูนย์วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรและสาขาวิชา 14 หลักสูตรที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

สาขาวิชา หลักสตูร 

งานบริหารทัว่ไป งานบริการ

การศึกษา 

งานพัฒนา

นักศึกษา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานคณบด ี

โครงสร้างองค์กร 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

เป้าประสงค์ที่ 1. การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคลอ้งกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
1.1. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท่ี
ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

10 15 20 25 30 ผลงาน  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  
แพงศรี รองวิชาการ 

สภา 

1.2. อัตราการมีงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/
ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  
ระดับดับปรญิญาตรี  

- สาขาด้านวิทยาศาสตร์  
 

 
 
 

75 
 

 
 
 

80 
 

 
 
 

85 
 

 
 
 

90 
 

 
 
 

95 
 

ร้อยละ  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  
แพงศรี รองวิชาการ 

สภา 

1.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
กรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาต ิ
 
 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มาก
กว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

ค่าเฉลี่ย  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  
แพงศรี รองวิชาการ 

สภา 

เป้าประสงค์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 
2.1 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
การเกษตรและอาหาร การสรา้งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ท่ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือ
องค์ความรู้ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อาทิ การจดสิทธิบัตร และการจดอนุสิทธิบัตร 

1 2 3 4 5 ผลงาน  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สภา 

2.4 จ านวนเงินรายไดจ้ากงานวิจัยทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

12 13 14 15 16 ล้านบาท  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

re 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

2.5. จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมใน
พื้นที่ต่อผลงานทางวิชาการที่ไดด้ าเนินการ
ทั้งหมด 

1 2 3 4 5 ร้อยละ  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

re 

2.6 ร้อยละอาจารย์ที่ร่วมท าวิจยักบั
มหาวิทยาลยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

20 20 30 40 40 ร้อยละ  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

re 

เป้าประสงค์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
3.1 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเองเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1 2 3 4 5 ชุมชน  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

งานบริการ
วิชาการ 

อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

สภา 

3.2 จ านวนเงินรายไดจ้ากการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายไดต้่อประมาณการรายได้ของ
มหาวิทยาลยั 

 

5 7 11 13 15 ร้อยละ  ศูนย์วิทยาศาสตร ์ งานบริการ
วิชาการ 

อาจารย์อรวรรณ 
ช านาญพุทรา รอง
คณบด ี

ใหม ่

3.3 ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการ
หรือโครงการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยี รวมถึงการอนรุักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาของท้องถิ่น เพื่อ
แก้ไข ลดปญัหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ท้องถิ่นและภูมิภาค 

20 40 60 80 80 ร้อยละ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

งานบริการ
วิชาการ 

อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

re 

3.4 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานใน 
พื้นที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข/ลด

50 50 70 80 80 ร้อยละ  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

งานบริการ
วิชาการ 

อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

re 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

ปัญหา/ส่งเสริมการเรยีนรู้ของชุมชน สังคมต่อ
จ านวนโครงการบริหารวิชาการทั้งหมด 
3.5 จ านวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
เชิงพื้นที่ 

1 1 2 2 2 เรื่อง  ทีมKM หัวหน้าสนง. ผศ.ดร.พรรณวิภา  
แพงศรี รองวิชาการ 

สภา 

3.7 จ านวนเงินรายได้ทีเ่กิดจากการบริหาร
จัดการศลิปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

1 1 2 2 2 แสนบาท งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์อรวรรณ 
ช านาญพุทรา รอง
คณบด ี

สภา 

3.8 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถาน
ประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้าง
การเปลีย่นแปลงในพ้ืนท่ีต่อจ านวนรายวิชาท่ี
เปิดสอนทั้งหมด 
 

65 70 75 80 85 ร้อยละ  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  
แพงศรี รองวิชาการ 

สภา 

เป้าประสงค์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการน าดิจิทัลมาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลศิ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
4.3 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ(EdPEx) 

290 310 330 350 370 คะแนน  ทุกหน่วยงาน งานประกัน
คุณภาพ 

อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

สภา 

4.5 ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

94 95 96 97 98 คะแนน  ทุกหน่วยงาน 
 

หัวหน้าสนง. ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สภา 
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แผนท่ียุทธศาสตร์ Strategy Map 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

หน่วยงาน
ภายในระดับ

หลักสูตร 

หลักสูตร 
คหกรรม
ศาสตร์ 

หลักสูตร
วิทยากร

คอมพิวเตอร ์

หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสูตร
เทคโนโลยี
ชีวภาพ 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรอาชีว 
อนามัยและ

ความปลอดภัย 

หลักสูตร
คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 

หลักสูตร
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร 

 

หลักสูตร
วิทยา
ศาสตร
ศึกษา 

หลัก
สูตร
เคม ี

หลัก 
สูตร 
F&B 

หลักสูตรการจัดการ
ภัยพิบัติและบรรเทา

สาธารณภัย 

หลักสู
ตร

ฟิสิกส์ 

หลักสูตร 

DISE 

ศูนย์
วิทยา 
ศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 

กลยุทธ์ 
1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 
1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
1.5 พัฒนาการผลิตครูให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานวิชาชีพครู 
1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ(คณะ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

กลยุทธ์ 
2.1. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3. พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่ายและสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ 
3.1 สนับสนุนการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและเสริมพลังทางสังคม 
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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3.3 ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไก BCG Economy Model 
3.4 ส่งเสริมการสืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้“มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่” 
3.6 ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
4.3. ส่งเสริมการน าระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2566  
       2.1. การจัดสรรงบประมาณ ประจ างบประมาณ 2566 ตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ งบรายได้ งบแผ่นดิน รวม ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 

1,293,550 261,590 1,555,140 4.59 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

192,500 17,000 209,500 0.61 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมใน
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่ายและสืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

25,000 15,000 40,000 0.11 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล
และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับ
สากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7,629,650 24,436,310 

 

32,065,960 94.67 

รวม  28,992,100 4,178,500 33,870,600 100 
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  2.2 การจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566  

กลยุทธ์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 

1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  21,300   286,500   307,800  19.79 

1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา  4,800   20,100   24,900  1.60 

1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 144,690   101,000   245,690  15.80 

1.4 เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให้ตรงตรมความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 78,200   862,650   940,850  60.50 

1.5 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ (คณะ)  12,600   23,300   35,900  2.31 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1  261,590   1,293,550   1,555,140  100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

2.1.ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานความร่วมมือของหน่วยงานและความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน 

 7,500   2,500   10,000  4.77 
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กลยุทธ์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 

และสังคม 

2.2.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 9,500   190,000   199,500  95.23 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2   17,000   192,500   209,500  100 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่ายและสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.1 บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า และเสริมพลังทางสังคม 

 5,000   10,000   15,000  37.50 

3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 

 5,000   10,000   15,000  37.50 

3.3 ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model  5,000   5,000   10,000  25 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3   15,000   25,000   40,000  100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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กลยุทธ์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 

4.1พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  181,200   178,400   359,600  1.12 

4.2 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  316,210   1,251,050   1,567,260  4.89 

4.3 ส่งเสริมการน าระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  28,251,100   1,588,000   29,839,100  93.06 

4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว  -   300,000   300,000  0.94 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4   28,748,510   3,317,450   32,065,960  100 

 

  2.3 การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2566  

โครงการ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 

1.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อร่วมจัด
การศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

 4,400   266,100   270,500  17.39 

1.1.2 โครงการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา  16,900   20,400   37,300  2.40 

1.2.1 โครงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short  4,800   20,100   24,900  1.60 
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โครงการ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 

Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และยกระดับทักษะเดิม (Upskill) 

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา  114,000   131,690   245,690  15.80 

1.4.1. โครงการพัฒนานักศึกษา วิศวกรสังคมผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด(Startup) ที่เกิดจากการบ่ม
เพาะของมหาวิทยาลัย 

 -   10,000   10,000  0.64 

1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ  1,300   6,100   7,400  0.48 

1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให้กับนักศึกษา  72,100   851,350   923,450  59.38 

1.6.1โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ  12,600   23,300   35,900  2.31 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1  226,100   1,329,040   1,555,140  100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  7,500   2,500   10,000   5  

2.2.1 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและได้รับการ
อ้างอิงในระดับนานาชาติ 

 9,500   90,000   99,500  47.49 

2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย  -   100,000   100,000  47.71 
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โครงการ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  17,000   192,500   209,500  100 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

3.1.1 โครงการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  5,000   10,000   15,000  37.5 

3.3.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model  5,000   10,000   15,000  37.5 

3.4.1 โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  5,000   5,000   10,000  25 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  15,000   25,000   40,000  100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

 98,400   119,000   217,400  0.68 

4.1.2 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  50,000   20,000   70,000  0.22 

4.1.3 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาด  20,000   25,000   45,000  0.14 

4.1.4 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย       -   10,000   10,000  0.03 

4.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านคุณวุฒิและการด ารงต าแหน่งทาง  12,800   4,400   17,200  0.05 
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โครงการ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 

วิชาการ 

4.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน  316,210   743,875   1,060,085  3.33 

4.2.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  -   35,000   35,000  0.11 

4.2.5 โครงการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  -   472,175   472,175  1.48 

4.3.2 โครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรม  28,220,800   1,350,000   29,570,800  92.80 

4.3.3โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  30,300   38,000   68,300  0.21 

4.4.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  -   40,000   40,000  0.13 

4.4.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค  -   260,000   260,000  0.82 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  28,748,510   3,117,450   31,865,960  100 
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3. โครงการแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 

กลยุทธ ์ โครงการ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม 
66 

1.1 สร้าง
ความ
ร่วมมือใน
การจัดการ
เรียนรู้
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้ง
ในและ
ต่างประเทศ 
 

1.1.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั
ต่างประเทศหรือ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อ
ร่วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานระดับ
สากล 

1.1.1.1จ านวนกิจกรรม
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษาสูส่ากลภายใต้
ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย
ในประเทศ หรือ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

1 กิจกรรม 270,500  การท าข้อตกลงความร่วมมือ 
MOU ในการจัดการเรียน
การสอน / การท าวิจยัของ
นักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลยัในประเทศ 
หรือมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
 วิเคราะหจ์ุดเด่นหลักสูตร
และเชื่อมโยงเข้ากับความ
ต้องการของหน่วยงาน 
 ด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอน / การท าวิจัย
ของนกัศึกษากับหน่วยงาน/ 
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 

1.1.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีร่วมท า
วิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้ง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศต่อจ านวน
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท้ังหมด 

20 ร้อยละ   หลักสตูร
ระดับ
บัณฑิตศึกษ
า 

งานวิชาการ  ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 

1.1.2 โครงการ
บูรณาการความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
หุ้นส่วนทางสังคม
เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

1.1.2.1 จ านวนชุมชนที่
นักศึกษาและบุคลากร
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานจริง
แก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาชุมชนในมิติด้าน

1 ชุมชน 37,300   สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในรูปแบบคณะกรรมการ
เครือข่าย 
 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 จัดกิจกรรมในการ

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 
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เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

ด าเนนิการโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการลงปฏิบตัิงาน
ในพื้นที่เพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

1.1.2.2 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีศิษย์เก่าจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
หรือผู้ทรงคณุวุฒิร่วม
พัฒนางานกิจกรรมของ
หลักสตูรครบตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
(Alumni & Senior 
Citizen Engagement 
index) 

60 ร้อยละ  พัฒนา /ปรับปรุง หลักสูตร
ที่มีศิษย์เก่าจากภายนอก
มหาวิทยาลยั หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางาน/
กิจกรรมของหลักสูตรตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  

หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 

1.1.2.3 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการร่วมกบัการ
ท างานต่อจ านวน
หลักสตูรทั้งหมด 

20 ร้อยละ   หลักสตูรที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบรูณาการ
ร่วมกับการท างานในพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 

 1.1.2.4 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีความร่วมมือ
กับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ท้องถิ่น และมหาวิทยาลยั
เครือข่ายในพื้นที่

20 ร้อยละ   ร่วมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม จัดท า
ข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมในด้านการ
จัดการเรียนการสอน การ

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 
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อุตสาหกรรมต่อจ านวน
หลักสตูรทั้งหมด 

วิจัย และบริการวิชาการ 
ด าเนินกิจกรรม และมีการ
ประเมินผลการด าเนินการ
ร่วมกัน 

1.1.2.5 จ านวนหลักสูตร
ที่มีการจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมพื้นท่ีนวัตกรรม
(Innovation 
Sandbox)  

1 หลักสตูร   พัฒนาศักยภาพการจดั
การศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม 
(Innovation Sandbox) 
 สนับสนุนทรัพยากรส าหรับ
การจัดการศึกษาบนพ้ืนท่ี
นวัตกรรม (Innovation 
Sandbox) 

 

หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 

1.2 พัฒนา
หลักสตูร
การเรยีน
การสอน ท่ี
ตอบสนอง
คนทุกช่วง
วัยตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 
 

1.2.1 โครงการ
จัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong 
Learning)      ใน
รูปแบบหลักสูตร
ระยะสั้น (Short 
Course) สรา้ง
ทักษะใหม่ (Reskill) 
และยกระดับทักษะ
เดิม (Upskill) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายได้การจดัการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ในรูปแบบ
หลักสตูรระยะสั้น 
(Short Course)  สร้าง
ทักษะใหม่ (Reskill) 
และยกระดับทักษะเดิม 
(Upskill) ต่อรายได้จาก
การจัดการศึกษา 

14 ร้อยละ 24,900  ส ารวจความต้องการของ
ประชาชน  ในท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา
หลักสูตร 
 แสวงหาพันธมิตรภาครัฐ/
เอกชนร่วมปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 
 ปรับปรุง/พัฒนาและเสนอ
หลักสูตรเพื่อตอบสนอง    

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 

1.2.1.2 จ านวน
นักศึกษาหลักสตูรระยะ
สั้น 

40 คน   หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 
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1.2.1.3 จ านวน
นักศึกษาท่ีมีการเรียน
แบบสะสมหน่วยกติ  
(สัมฤทธิบัตร) 

10 คน  ความต้องการของประชาชน  
ในท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 
 ผลิตชุดการเรียนรู้ (MOOC) 
จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
Active and Blending 
Course For All 
 จัดการอบรมหลักสูตร   ระยะ
สั้น 
 การจัดการศึกษาแบบสะสม
หน่วยกิต (Credit bank) 
 
 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 

1.3. ส่งเสริม
การผลิต
และเผยแพร่
ผลงานเชิง
ประจักษ์
ของ
นักศึกษาท้ัง
ในระดับชาติ
และ
นานาชาติ 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษา 

1.3.1.1 จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 
หรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

15 ผลงาน 245,690  ส่งเสริมทักษะการน าเสนอ
ผลงาน การประกวดและ
การตีพิมพ์เผยแพร ่ ของ
นักศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการน าเสนอผลงาน
ของนักศึกษา 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 

1.3.1.2 จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ ผลงานวิจยั
ทางวิชาการของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
เผยแพรร่ะดับชาติ หรือ
นานาชาติตามเกณฑ์ 
กพอ. ก าหนด 

30 ผลงาน   หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 
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1.4. 
เสรมิสร้าง
ความรู้ และ
ทักษะ soft 
kill ของ
นักศึกษาให้
ตรงตาม
ความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงา
น และเป็นที่
ยอมรับของ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1. โครงการ
พัฒนานักศึกษา 
วิศวกรสังคม
ผู้ประกอบการใหม่
ฝึกหัด(Startup) ที่
เกิดจากการบ่มเพาะ
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
1.4.2 โครงการ
พัฒนาทักษะและ
ทดสอบด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
และภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
1.4.3 โครงการ
พัฒนาทักษาะ Soft 
Skill ให้กับนักศึกษา 

1.4.1.2 จ านวน
นวัตกรรมทีเ่กิดจาก
วิศวกรสังคมที่สามารถ
น าไปแก้ไขปญัหาของ
ชุมชนได้จริงและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อชุมชน 
 

2 ผลงาน 10,000  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร
เพื่อเสรมิสร้างทักษะการ
แก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม 
 พัฒนาทักษะการแก้ไข
ปัญหาชุมชน และสังคม 
 ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาปัญหา 
ความต้องการของชุมชน 
 ออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ชุมชน และสังคม 

งานกิจการ งานกิจการ อาจารย์อรวรรณ ช านาญ
พุทรา รองคณบด ี

1.4.1.3 จ านวน
ผู้ประกอบการใหม่
ฝึกหัด (Startup) ที่เกิด
จากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั 

2 ราย   งานกิจการ งานกิจการ อาจารย์อรวรรณ ช านาญ
พุทรา รองคณบด ี

1.4.2.2 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ต่อจ านวนนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย 
(CEFR) 
- ระดับ B1(ปริญญาตรี) 
- ระดับ B2 
(บัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 
 

 
80 

     80 

ร้อยละ 7,400  พัฒนาหลักสตูรส่งเสรมิ
ทักษะดิจิทัล  
 จัดการทดสอบทักษะด้าน
ดิจิทัล  
 รายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อปรับปรุง ผลการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 พัฒนาหลักสตูรการจัด
ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ  
 จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
 จัดการทดสอบทักษะด้าน

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 

1.4.3.1 จ านวนโครงการ
ที่พัฒนา   soft skill 
ให้กับนักศึกษา 

1 โครงการ 923,450  งานกิจการ งานกิจการ อาจารย์อรวรรณ ช านาญ
พุทรา รองคณบด ี
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ภาษาอังกฤษ  
 รายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.6.1 โครงการผลิต
และพัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาตามความ
เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
 

1.6.1.2 จ านวนหลักสูตร
ที่มีการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสตูรจดัการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์
และด้านสังคมศาสตร ์

1  หลักสูตร 35,900  พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตามปรัชญาการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
 ส่งเสริมการสรา้งสรรค์
ผลงานของนักศึกษา เช่น 
เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อ
น าเสนอผลงานการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานการแข่งขัน/
การประกวด เป็นต้น 
 จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
เรียนรู้ในรายวิชาของ
หลักสตูร 
 จัดซื้อ จัดจ้างทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

 วิทยาศาสตร์
+
สาธารณสุข 

งานวิชาการ ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล 
คณบด ี

1.6.1.3 ร้อยละของการ
เบิกใช้งบประมาณด้าน
วิชาการ 

80 ร้อยละ   ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูร
วิธีการสอน/ค าอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตรแบบ
บูรณาการระหว่างศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์และด้าน

งานวิชาการ งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 
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สังคมศาสตร ์
 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูรที่มี
การเรยีนรู้แบบสะสมหน่วย
กิต 
 ประชาสมัพันธ์หลักสูตรการ
เรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต 
 ส ารวจและวิจัยผลิตผลความ
ต้องการของตลาด 
 พัฒนาหลักสตูรที่สามารถ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
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2.1 ส่งเสริม
การผลิตผล
งานวิจัย 
นวัตกรรม 
และงาน
สร้างสรรค์ 
ร่วมกับ
หน่วยงาน   
ภายใน 
ภายนอก 
ชุมชน และ
สังคม 

2.1.1 โครงการ
ผลิตผลงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนา
ประเทศ 

2.1.1.1จ านวนสัญญา
หรือโครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
เสรมิสร้างพลังทางสังคม
เพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนและท้องถิ่น
ในการพัฒนาตนเองและ
จัดการตนเอง 

1 สัญญา/     
 โครงการ 

10,000  พัฒนาระบบกลไกการ
จัดหาเงินทุนสนับสนุนการ
วิจัยทีต่อบโจทย์การ
พัฒนา เชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น 
 วางแผนและบริหารทุน
วิจัยที่ตอบโจทย์การ
พัฒนา เชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น 
 บ่มเพาะนักวิจัยในการ
เขียนข้อเสนอโครงการ 
 จัดหางบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 
 รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผน  
 สนับสนุนการวิจัยที่ตอบ
โจทย์การพัฒนา เชิงพื้นที่
และเชิงประเด็น 
 สร้างความร่วมมือ พัฒนา
ระบบกลไกการจัดหา
เงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2.1.1.2 จ านวน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีต่อบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็น 
 

3 ผลงาน  งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2.1.1.3 ร้อยละของ
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ได้รับการอนุมัตติ่อ
จ านวนโครงการวิจยัที่
ยื่นเสนอทั้งหมดทั้งทุน
ภายในและทุนภายนอก 

60 ร้อยละ   งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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ต่อจ านวนข้อเสนอ
โครงการวิจัยทั้งหมด 

ตอบโจทย์การพัฒนา เชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น 
 จัดตั้ง Excellence 
Center แต่งตั้ง Program 
Manager วางแผนและ
บริหารทุนวิจัยทีต่อบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็น 4 ด้าน ได้แก ่
1) อาหารเพื่อสุขภาพและ
ผลผลติการเกษตร
ปลอดภัย 2) การสร้าง
คุณค่าใหม่ในอุตสาหกรรม 
3) การจัดการสิ่งแวดล้อม
และสุขภาวะชุมชน 4) 
การเรยีนรู้เพื่อพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 แสวงหาพันธมิตรร่วม
ลงทุน ร่วมพัฒนาวิสาหกจิ 
กิจการในการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 

2.1.2 โครงการ
สร้างความร่วมมือ
กับชุมชน / 

2.1.2.1 จ านวน
นวัตกรรม     
ส ่ิงประดิษฐ์ องค์ความรู้

8 ผลงาน 99,500   สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
ผลงานวิจัย และศักยภาพ

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
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หน่วยงาน
ภายนอกเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัย 

ใหม่ท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนใน
การแก้ไขปัญหาชุมชน
โดยใช้กระบวนการวิจัย 

นักวิจัย 
 ศึกษาประเด็นปัญหา
ส าหรับการวิจัย/แก้ไข
ปัญหา 
 ด าเนินการวิจยัตาม
ข้อตกลงความร่วมมือ 

เทคโนโลย ี

2.1.2.2 ร้อยละ
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือ
งานวิจัยท่ีส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคม     
ฐานรากต่อจ านวน
เครือข่ายความร่วมมือท่ี
มีทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10 ร้อยละ   งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2.2. ส่งเสริม
การเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม 
และงาน
สร้างสรรค์ ท้ัง
ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

2.2.1 โครงการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่
ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 
และได้รับการ
อ้างอิงในระดับ

2.2.1.1 ร้อยละ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็นที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาตติ่อจ านวน
ผลงานวิจัยท้ังหมด 

45 ร้อยละ -   วางแผนและก าหนด
เป้าหมายจ านวนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 วางแผนและก าหนด
เป้าหมายจ านวนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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นานาชาติ 2.2.1.2 ร้อยละของ
จ านวนบทความวิจัยของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
อ้างอิงจากฐาน TCI 
กลุ่ม 1 (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ต่อจ านวนผลงานวิจัย
ทั้งหมด 

10 ร้อยละ  ระดับสูงเพื่อให้ไดร้ับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 1 
และฐานข้อมลูในระดับ
นานาชาติ Q1 - Q4  
 พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 สนับสนุน องค์ความรู้ และ
บริการที่เป็นประโยชน์ใน
การตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทีต่อบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 สนับสนุน องค์ความรู้ และ
บริการที่เป็นประโยชน์ใน
การตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพดี
เพียงพอท่ีจะตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล TCI 1 และ
ฐานข้อมูลในระดับ
นานาชาติ Q1 - Q4  
 จัดท าวารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณฯ์ 

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2.2.1.3 ร้อยละของ
จ านวนบทความวิจัยของ
อาจารย์ที่ได้รับอ้างอิง
จากฐานข้อมูลนานาชาติ 
Q1-Q4 (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ต่อจ านวนผลงานวิจัย
ทั้งหมด 

5 ร้อยละ   งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑KQOLM๖๗๙๘๙

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



33 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม 
66  

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่งเสรมิ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติที่
ตอบโจทย์การพัฒนาเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน/์ จด
สิทธิบัตร ต่อยอด
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค ์

2.2.2.1 จ านวนรายได้ที่
เกิดจากทรัพยส์ินทาง
ปัญญาที่ได้รับการต่อ
ยอดเชิงพาณิชย ์

3 ร้อยละ -  พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการใช้ประโยชน์ 
/ การจดทะเบียน 
 เสรมิสร้างความรู้ และ
ทักษะนักวิจัย ด้านการต่อ
ยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค ์
 จัดตั้งหน่วยบรหิารและ
จัดการทรัพยส์ินทาง
ปัญญา ในรูปแบบ 
Startup หรือกิจการร่วม
ค่า (Joint Venture) เพื่อ
ส่งเสริมการสรา้ง
มูลค่าเพิม่จากงานวิจัยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ส่งเสริมการน าผลงานท่ียื่น
จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาสู่การต่อยอดในเชิง

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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พาณิชย์เพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

 2.2.3 โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

2.2.3.1 จ านวนครั้งการ
จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ร่วมกับภาคเีครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

1 ครั้ง 100,000  วางแผนและก าหนด
เป้าหมายในการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
 พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
 จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ร่วมกับภาคเีครือข่าย  
 จัดประชุม อบรม สมัมนา 
เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยกับ
พันธมิตรวิจัยทั่วประเทศ 

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ งบประมาณ แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม 
66 

3.1. บูรณาการ
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วน
ทางสังคมเพื่อ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น แก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า 
และเสรมิพลังทาง
สังคม  

3.1.1 โครงการ
ประสานงาน
เครือข่าย        
ความร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทาง
สังคมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

3.1.1.1 จ านวน
ผลงาน ผลิตภัณฑ์
งาน ที่เกิดจากความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วน
ทางสังคมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น   

2 ผลงาน 15,000  แสวงหาเครือข่าย
ความร่วมมือหุ้นส่วน
ทางสังคมเพื่อ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชน
และสังคม  
 ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชน
และสังคม  
 จัดท าแผนพัฒนาการ
สร้างแบรนด์เมือง/
ชุมชนแห่งอนาคต 
 ด าเนินกิจกรรมตาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ 
 ร่วมพัฒนาเมือง
สร้างสรรคเ์พื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 

 AM คณะ งานบริการ
วิชาการ 

อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่า
สวัสดิ์ รองคณบด ี
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3.3 ยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก 
ด้วยกลไก BCG 
Economy 
Model  
 

3.3.1 โครงการ
ยกระดับ
เศรษฐกิจฐาน
ราก ด้วยกลไก 
BCG Economy 
Model 

3.3.1.1 จ านวน
ผลงานเชิงประจักษ์
ในการพัฒนาพื้นที่
แบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ BCG 
Economy 

1 ผลงาน 15,000  จัดท าแผนบริการ
วิชาการ 
 พัฒนาฐานข้อมูล
พื้นฐาน ปัญหา และ
ความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
 ส ารวจความต้องการ
ของหน่วยงาน/ชุมชน 
จัดท าแผนที่ 
(mapping) ความ
เชี่ยวชาญของพื้นที่ 
บุคลากร เครือข่าย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 พัฒนาพ้ืนท่ีแบบ
บูรณาการตามโมเดล
การพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบ BCG 
 จัดท าแผนพัฒนาการ
สร้างแบรนด์เมือง/
ชุมชนแห่งอนาคต 
 เมืองสร้างสรรค์เพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 พัฒนาศักยภาพ Non-
degree (Re-skill/Up-
skill) ส าหรับ

 งานบริการวิชาการ งานบริการ
วิชาการ 

อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่า
สวัสดิ์ รองคณบด ี
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ผู้ประกอบการท้องถิ่น 
3.4. ส่งเสริมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
 

3.4.1 โครงการ
ส่งเสริมการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

3.4.1.1 จ านวน
ผลงาน/นวตักรรม
จากการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม ท่ี
ก่อให้เกิดมูลคา่เพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

1 ผลงาน 10,000  ส่งเสริมการน าเสนอ
ผลงานศลิปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม 
 ยกระดับการพึ่งพา
ตนเองแปลงทุน
วัฒนธรรมสูส่ินค้าและ
บริการเชิงวัฒนธรรม
ต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
 ประกวดผลงานศลิปะ
และวัฒนธรรมเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได ้

 งานศิลปวัฒนธรรม งาน
ศิลปวัฒนธรร
ม 

อาจารย์อรวรรณ 
ช านาญพุทรา รอง
คณบด ี
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ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
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4.1. พัฒนา
คุณภาพ
มหาวิทยาลยั
เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

4.1.1 โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย   
ตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

4.1.1.1 ร้อยละของ
คณะ/วิทยาลยั ท่ีมีผล
การประเมินตาม
เกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) ไม่ต่ ากว่า 
200 คะแนน ต่อ
จ านวนคณะ/วิทยาลัย 
ทั้งหมด 
 
 

70 ร้อยละ 217,400  จัดอันดับมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 บริหารจดัการการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน IQA  
 บริหารจดัการคณุภาพ
การศึกษาเพื่อรับการ
ตรวจประเมินภายนอก  
 พัฒนาระบบการท างาน
เพื่อปิดช่องว่างของการ
พัฒนาตามเกณฑ์ 
EdPEx 
 พัฒนาระบบการ
ถ่ายทอดวิธีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ 
EdPEx  
 รายงานผลการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ 
EdPEx 

 ประเมินผลการ

 งานประกัน
คุณภาพ 

งานประกัน
คุณภาพ 

อาจารย์มัชฌกานต์  
เผ่าสวัสดิ์ รองคณบด ี

4.1.1.2 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนาตนเอง 
(Improvement 
Plan) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

80 ร้อยละ  งานประกัน
คุณภาพ 

งานประกัน
คุณภาพ 

อาจารย์มัชฌกานต์  
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี
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เป้าหมาย 

หน่วยนับ งบประมาณ แนวทางด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม 
66 

ด าเนินงานตามเกณฑ์ 
EdPEx 

4.1.2 โครงการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรสู่
มหาวิทยาลยั       
แห่งความสุข 

4.1.2.1 ค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.00 

ค่าเฉลี่ย 70,000  ก าหนดปัจจัยความ
ผูกพัน  
 พัฒนากิจกรรมในการ
สร้างความผูกกัน  
 ก าหนดตัวช้ีวัดความ
ผูกพัน และวิธีการ
ประเมินความผูกพัน  
 ประเมินและปรับปรุง
ผลการด าเนินการ 

งานบริหารบุคคล งานบริหาร
บุคคล 

ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบด ี

4.1.2.2 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณด้าน
บุคคล 

90 ร้อยละ   การบริหารเงินเดือน 
 ค่าตอบแทนและเงิน
ประจ าต าแหน่ง      
 ค่าล่วงเวลา 
 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานเสาร์-
อาทิตย์ 
 บริหารกองทุน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลยั  
 บริหารการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
 บริหารระบบการ
ประเมินผลบุคลากร 

งานบริหารบุคคล งานบริหาร
บุคคล 

ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบด ี
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4.1.2.3 ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนท่ี
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ/ต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นตามแผนการ
พัฒนาตนเอง 

70 ร้อยละ   เตรียมความ
พร้อมและการสร้างแรง
บันดาลใจในการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูง 
 ส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์        
และบุคลาการ 

งานบริหาร
บุคคล 

งานบริหาร
บุคคล 

ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบด ี

4.1.3 โครงการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์
และส่งเสรมิ
การตลาด 

4.1.3.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีในทุกมิติที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.00 

ค่าเฉลี่ย       45,000  จัดท าแผนปรับ
ภาพลักษณ์องค์กร 
 พัฒนา
บุคลากร อาคารสถานท่ี 
ส่งเสริมภาพลักษณ ์
 จัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาด 
 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดและ
การสร้างความสมัพันธ์
กับผู้เรยีน และลูกค้า
กลุ่มอื่น 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

งาน
ประชาสมัพัน
ธ์ 

ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบด ี

4.1.4 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพของ
มหาวิทยาลยั      

4.1.4.1 จ านวน
นวัตกรรม                          
หรือเทคโนโลยีการ
บริหารจดัการที่
น ามาใช้ในการเพิ่ม

1 นวัตกรรม 10,000   ปรับระบบการ
ท างาน  
 พัฒนาความรู้
ความสามารถและ
สมรรถนะในการจัดการ

 ทีมKM งาน KM ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบด ี
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ความสามารถให้กับ
อาจารย์ บุคลากรและ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

ความรู้ภายในองค์กรและ       
ผู้มีส่วนได้เสีย สร้าง
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ โดยการ  บูรณา
การระหว่างศาสตร์ 
 ปรับจาก 
analog เป็น digital/
พัฒนา platform 
 โครงการ 1 
นวัตกรรม 1 คณะ/
หน่วยงาน 

 4.1.5 โครงการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการ 
ด้านคุณวุฒิและการ
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4.1.5.1 ร้อยละของ
บุคลากรชาวตา่งชาติที่
ร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลยัตามพันธ
กิจต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

5 ร้อยละ 17,200   สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อ
แสวงหาอาจารย์ต่างชาติ
เพื่อร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 จ้างอาจารย์
ชาวต่างชาติเพื่อร่วม
พัฒนามหาวิทยาลัย 
 เสริมสร้าง
ความรู้และทักษะส าหรับ
อาจารย์ชาวต่างชาติ 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

 ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบด ี

4.1.5.2. ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับรางวัล

40 ร้อยละ   เสรมิสร้าง
ความรู้และทักษะขอ

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

 ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบด ี
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ในการจัดการเรียน
การสอน มีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ 
และการขับเคลื่อน
พันธกิจสัมพันธ์ท้ังใน
ประเทศและ
ต่างประเทศต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

บุคลากร 
 จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร 
 สนับสนุน
บุคลากรเข้าร่วมการ
แข่งขัน การประกวด 

4.1.5.3 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก
ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

44 ร้อยละ   จัดสรรทุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 
 จัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์คณุวุฒิ
ปริญญาเอก  
 มีการตดิตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานบุคคล ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบด ี

4.1.5.4 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าสถาบัน
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

44 ร้อยละ   การเตรียมความพร้อม
และการสรา้งแรง
บันดาลใจในการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 ส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์และ
บุคลากร 

 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานบุคคล ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบด ี
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4.2. พัฒนา  
การบริหาร 
งานของ
มหาวิทยาลัย
ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance) 

4.2.2 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารส านักงาน 

4.2.2.1 ร้อยละของ
ส่วนงานท่ีมีค่า 
EBITDA  

80 ร้อยละ 1,060,085  ประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะ ศูนย์ ส านัก ร.ร.
สาธิต และมหาวิทยาลัย  
 บริหารจดัการ
ส านักงาน (เช้ือเพลิง 
วัสดุส านักงาน วัสดุ
การศึกษา ครุภณัฑ ์
ซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค ค่าจ้าง
เหมาบริการ) 
 ก่อสร้าง 
ปรับปรุง และพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
 จ่ายเบี้ย
ประกันชีวิตของ
นักศึกษา 
 บริหารจดัการ
ความเสีย่ง 
 ตรวจสอบ
ภายใน 

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

4.2.2.2 ร้อยละของ
ส่วนงานท่ีมีค่า Net 
Income  

55 ร้อยละ  งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

4.2.2 โครงการพัฒนา 4.2.2.3 ร้อยละของ 20 ร้อยละ   ประเมินผล งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌกานต์ 
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ประสิทธิภาพการ
บริหารส านักงาน 
 
 
 
 
4.2.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนงานท่ีมีค่า ROA 
มากกว่าร้อยละ 5 

การด าเนินงานของ
คณะ ศูนย์ ส านัก ร.ร.
สาธิต และมหาวิทยาลัย  
 บริหารจดัการ
ส านักงาน (เช้ือเพลิง 
วัสดุส านักงาน วัสดุ
การศึกษา ครุภณัฑ ์
ซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค ค่าจ้าง
เหมาบริการ) 
 ก่อสร้าง 
ปรับปรุง และพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
 จ่ายเบี้ย
ประกันชีวิตของ
นักศึกษา 
 บริหารจดัการ
ความเสีย่ง 
 ตรวจสอบ
ภายใน 
 ประชุม
คณะกรรมการภายใน
หน่วยงาน 
 ประชุม
คณะกรรมการ สภา

เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

4.2.2.4 ร้อยละของ
ส่วนงานท่ีมีค่า Net 
Profit Margin  
มากกว่าร้อยละ 5 

55 ร้อยละ  งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

4.2.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

100 ร้อยละ 35,000 งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

4.2.4.1 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จาก
สินทรัพย์  

30 ร้อยละ  งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี
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วิชาการ 
 ประชุม
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 
 ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ประเมินมหาวิทยาลัย 
 ประชุมส่งเสรมิ
กิจการมหาวิทยาลัย 
 จัดหารายได้
จากสินทรัพย ์
 พัฒนาธุรกิจ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลยั 

4.2.5 โครงการ
บริหารจดัการ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2.5.1 สัดส่วน
งบประมาณแผ่นดิน
ต่องบประมาณรายได ้

60:40 สัดส่วน 472,175  วิเคราะหค์วาม
จ าเป็นและความ
ต้องการในการใช้
งบประมาณ  
 พัฒนา
กิจกรรมเพื่อยกระดับ
มหาวิทยาลยัเพื่อความ
เป็นเลิศ  
 ติดตามการใช้
งบประมาณอย่างเป็น
ระบบ  

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี
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 ปรับปรุงผล
การด าเนินการ 

4.3 ส่งเสริม
การน าระบบ 
Digital มาใช้
ในการ
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
ของ
มหาวิทยาลยั 

4.3.2 โครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ี
นวัตกรรม 
 

4.3.2.1 ร้อยละของ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
นวัตกรรมของคณะ/
วิทยาลัยที่มีการ
ด าเนินการส าเร็จตาม
แผนการจดัตั้งพื้นที่
นวัตกรรม 
(Innovation Space) 

65 ร้อยละ 29,570,800  ปรับปรุง 
จัดหาวัสดุ อุปกรณ ์
ครุภณัฑ์ให้ทันสมัย 
รองรับระบบปฏิบัติการ 
 พัฒนาระบบ
เครือข่ายไรส้าย
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
 จัดซื้อ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ    
การบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 
 จัดตั้งศูนย์
คอมพิวเตอร์กลางของ
มหาวิทยาลยัเป็นศูนย์
การเรยีนรู้ด้านไอทีที่
ทันสมัย 
 จัดตั้งศูนยส์อบ
ทักษะคอมพิวเตอร์
เพื่อให้บริการอบรม
ทักษะ ความสามารถ
คอมพิวเตอร์ให้แก่
บุคลากร นักศึกษาด้วย
ระบบสอนออนไลน์ตาม

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

       

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑KQOLM๖๗๙๘๙

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



47 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ งบประมาณ แนวทางด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม 
66 

มาตรฐานสากล 
  ปรับปรุง 
Infrastructure ให้เป็น
รูปแบบเดยีวกัน 
 บริการ
นโยบายการให้บริการ
รวมทุกบริการของ
มหาวิทยาลยัผ่าน App 
 สร้างพื้นที่
เรียนรูร้่วมกัน 
innovation Learning 
Space ทุกคณะ 
 พัฒนา
แพลตฟอร์มความ
ร่วมมือกับหน่วยงานใน
พื้นที่ด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
และการพัฒนาสถาน
ประกอบการและ
ผู้ประกอบการ 

 4.3.3 โครงการ
พัฒนาแพลตฟอร์ม
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

4.3.3.1 จ านวน
แพลตฟอร์มความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ในพื้นที่ด้านการ

1 แพลตฟอร์ม 68,300  พัฒนาแพลตฟอร์ม
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีด้าน
การยกระดับคณุภาพ

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี
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ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และ
การพัฒนาสถาน
ประกอบการและ
ผู้ประกอบการ 

การศึกษา การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และการ
พัฒนาสถาน
ประกอบการและ
ผู้ประกอบการ 

 4.4.1 โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียว 

4.4.1.1 ร้อยละความ
หนาแน่นการพัฒนา
และรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 

65 ร้อยละ 40,000   เพิ่ม/รักษาความ
หนาแน่นของการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ีสี
เขียว 
 การประปา 
 การบ าบัดน้ า
เสีย 
 การระบายน้ า 
 การป้องกันน้ า
ท่วม 
 การจัดการ
ขยะ 
 การไฟฟ้า 
 การสื่อสาร
และโทรคมนาคม 
 การดับเพลิง 
 พัฒนาระบบพลังงาน
ทดแทน 

คณะกรรมการ 
Green office 

คณะกรรมกา
ร Green 
office 

ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบด ี

4.4.1.2 ร้อยละการ
ลดลงของการใช้
พลังงาน/ทรัพยากร/
สาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลยั 

5 ร้อยละ  คณะกรรมการ 
Green office 

คณะกรรมกา
ร Green 
office 

ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบด ี
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4.4. พัฒนา
มหาวิทยาลยั
เชิงนิเวศ       
สู่ต้นแบบ
มหาวิทยาลยั
สีเขียว 

4.4.2 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารสิ่งก่อสร้าง 
และสาธารณูปโภค 

4.4.2.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ ของบุคลากร
และผู้มีส่วนได้เสียต่อ
พัฒนาระบบการสัญจร 

4.51 ค่าเฉลี่ย 260,000  ส่งเสริมการ
พัฒนาระบบถนนและที่
จอดรถ ระบบทาง
จักรยานและทางเดิน
เท้า 

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

4.4.2.2 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้าง 

20 ร้อยละ   ปรับปรุงพื้นที่
เพื่อส่งเสริมต่อการ
จัดการเรียนรู้ แบบ 
Productive Learning 
(Learning Space) 

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

 
ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ  
5.3.1 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย โครงการ 1.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่  มาตรฐานระดับสากล ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1.1 จ านวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ค าอธิบาย สัญญาที่เกิดขึ้นใหม่จากกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล หมายถึง สัญญาที่เกิดจากกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาสู่สากลได้และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การจัดการศึกษาร่วมกันในลักษณะ Dual Degree หรือการจัดหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกัน เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีร่วมท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาท้ังหมด สูตรค านวณ จ านวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ X 100 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โครงการ 1.1.2 โครงการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา 1.1.2.1 จ านวนชุมชนที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior Citizen 
Engagement index) ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด ค าอธิบาย จ านวนหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของ  
มหาวิทยาลัย หมายถึง หลักสูตรที่มีการเชิญศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร ร่วมบรรยาย บริการวิชาการ หรือวิจัยร่วมกับ หลักสูตร 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2.3 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรม(Innovation Sandbox) ค าอธิบาย พื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) หมายถึง พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
เพื่อทดลองวิธีการขยายผลนวัตกรรม 
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โครงการ 1.2.1 โครงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ตัวช้ีวัด
ที่1.2.1.1 ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) สร้างทักษะ ใหม่ (Reskill) และยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อ
รายได้จากการจัดการศึกษา  
สูตรค านวณ  
จ านวนรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) X 100                 
                                                                              จ านวนรายได้จากการจัดการศึกษาทั้งหมด  
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.2 จ านวนนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ค าอธิบาย หลักสูตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระยะสั้นเพื่อสร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม
(Upskill) โดยผ่านความเห็นชอบจากหรือจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.3 จ านวนนักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต (สัมฤทธิบัตร) ค าอธิบาย การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต หมายถึง การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป สามารถได้เข้าเรียนตามมาตรฐานการเรียนของมหาวิทยาลัย และน าผลการเรียนในรายวิชามาเทียบโอนได้ 
โครงการ 1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1.1 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  ค าอธิบาย 
จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหมายถึง ผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใด  ลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัด
แสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติ  หรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงาน
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมี คณะกรรมการจากภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่
อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
ตัวช้ีวัดที่1.3.1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด ค าอธิบาย ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยหรือ  บทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมิน บทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 1. ระดับชาติหมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 
สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 2. ระดับนานาชาติหมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไมน่้อยกว่า 3 สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ผลงานของหรือผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบัน ซึ่งมีเอกสารรับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้น ๆ 89 ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนักศึกษาที่มีส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน 
โครงการ 1.4.1. โครงการพัฒนานักศึกษา วิศวกรสังคมผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1.1 จ านวนวิศวกรสังคมที่เกิดจากการบ่มเพาะ
ของมหาวิทยาลัย ค าอธิบาย วิศวกรสังคม หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็น
ปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้าง  นวัตกรรมเพื่อสังคม ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1.3 จ านวน
ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย ค าอธิบาย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถ
จัดท าแผนธุรกิจสู่การพัฒนาธุรกิจของตนเอง  
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โครงการ 1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ  
ตัวช้ีวัดที่1.4.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ( IC3) ต่อจ านวนนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ทั้งหมด ค าอธิบาย ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ งานเอกสาร การค านวณ การน าเสนอ และอินเทอร์เน็ต 90 Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือ
ที่ตอบโจทย์การสร้างมาตรฐานทางด้านไอที ส าหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ท่ีครอบคลุม ทุกองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และมีมาตรฐานที่สามารถตอบสนองกับความหลากหลายของทุกกลุ่มอายุ และ
ทุกกลุ่มอาชีพในปัจจุบัน ที่สามารถน ามาใช้รับรอง ความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ด้านโปรแกรมส านักงานส าเร็จรปู และด้านเครือข่าย 
กับอินเทอร์เน็ต พื้นฐาน สูตรค านวณ จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล x 100/ จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการสอบ  
ตัวช้ีวัดที่ 1.4.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย(CEFR) - ระดับ B1 (ปริญญาตรี) - ระดับ B2 (บัณฑิตศึกษา) ค าอธิบาย ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้  
Proficient User: C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ท่ีซับซ้อนในหัวข้อท่ีหลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการท างาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและ เขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง  
C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์
ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 
Independent User: B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น  รวมทั้งอ่านและท าความเข้าใจ
บทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญขอข้อความทั่ว ๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ 
สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใช้ภาษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความ ฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ Basic User: A2 
(Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานท่ี ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยค 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง  ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
ประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้งค าถาม  เกี่ยวกับบุคคลอื่นได้เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ท้ั งยังสามารถ
เข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล (The Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษา 
สูตรค านวณ จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ x 100/ จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการสอบ 
โครงการ 1.4.3 โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ให้กับนักศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 1.4.3.1 จ านวนโครงการที่พัฒนา soft skill ให้กับนักศึกษา 
โครงการ 1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเช่ียวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ ตัวช้ีวัดที่ 1.6.1.1 จ านวนนักศึกษาคงอยู่หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.6.1.2 จ านวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์  ค าอธิบาย หลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์  สุขภาพกับด้านสังคมศาสตร์หมายถึง หลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างคณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพกับด้าน สังคมศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.6.1.3 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณด้านวิชาการ สูตรค านวณ จ านวนการเบิกใช้เงินงบประมาณด้านวิชาการ X 100 จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมด ตัวช้ีวัดที่ 1.6.1.4 ร้อยละของ
บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350 กิโลเมตร ต่อจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด สูตรค านวณ จ านวน
บัณฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปีในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350 กิโลเมตร X 100 /จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
5.3.2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและ  น่าเช่ือถือ โครงการ 2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1.1จ านวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ า เสริมสร้างพลังทางสังคม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
ตัวช้ีวัดที2่.1.1.2 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 
โครงการ 2.1.2 โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน/หน่วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2.1 จ านวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนโดย ใช้กระบวนการวิจัย ค าอธิบาย จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาชุมชน หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชน ในปีงบประมาณนั้น 
โครงการ 2.2.1 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ  ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.1 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติต่อ จ านวนผลงานวิจัยท้ังหมด ค าอธิบาย ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงประเด็น หมายถึง 
เชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
สูตรค านวณ จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  X 100 จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด 97 ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.2 
ร้อยละของจ านวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงจากฐาน TCI กลุ่ม 1 (ย้อนหลัง 5 ปี) ต่อจ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด สูตรค านวณ จ านวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิง
จากฐาน TCI กลุ่ม 1 (ย้อนหลัง 5 ปี) X 100 ต่อจ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.3 ร้อยละของจ านวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับอ้างอิงจากฐานข้อมูลนานาชาติ Q1-Q4 (ย้อนหลัง 
5 ปี) ต่อจ านวนผลงานวิจัย ทั้งหมด สูตรค านวณ จ านวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับอ้างอิงจากฐานข้อมูลนานาชาติ Q1-Q4 (ย้อนหลัง 5 ปี) X 100 ต่อจ านวนผลงานวิจัยท้ังหมด 
โครงการที่ 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย ตัวช้ีวัดที่2.2.3.1 จ านวนครั้งการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 
5.3.3 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมอืกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
โครงการที่ 3.1.1 โครงการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1.1 จ านวนผลงาน ผลิตภัณฑ์งานที่เกิดจากความร่วมมือกับหุ้นส่วนทาง
สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
โครงการ 3.3.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model ตัวช้ีวัดที่3.3.1.1 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามโมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ BCG Economy ค าอธิบาย BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจ สู่การพัฒนา
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ที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (Scurves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม 
โครงการที่3.4.1 โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตัวช้ีวัดที่3.4.1.1 จ านวนผลงาน/นวัตกรรมจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม ท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
5.3.4 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับ สากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
โครงการ 4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx) ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.1 ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน ต่อจ านวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด สูตรค านวณ จ านวนคณะ/วิทยาลัย ท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน X 100 9jvจ านวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด  
โครงการ 4.1.2 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคล สูตรค านวณ จ านวนเงินงบประมาณด้านบุคลากร
ที่เบิกจ่ายจริง X 100 ต่อจ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคลที่ก าหนด  
โครงการที่ 4.1.4 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดที่ 4.1.4.1 จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่น ามาใช้ในการเพิ่มความสามารถ
ให้กับอาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โครงการ 4.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านคุณวุฒิและการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตัวช้ีวัดที่ 4.1.5.1 ร้อยละของบุคลากรชาวต่างชาติที่ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
พันธกิจต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด สูตรค านวณ จ านวนบุคลากรชาวต่างชาติที่ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
ตัวช้ีวัดที่4.1.5.2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการจัดการเรียนการสอนมีความเช่ียวชาญในศาสตร์และการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์ทั้งใน  ประเทศและต่างประเทศต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด สูตรค านวณ จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการจัดการเรียนการสอนมีความเช่ียวชาญในศาสตร์ X 100 ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด สูตรค านวณ จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 100 ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
ตวัช้ีวัดที่ 4.1.5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด สูตรค านวณ จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันด ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าของคณะ 
โครงการ 4.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน  ตัวช้ีวัดที่  4.2.2.1 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า EBITDA ค าอธิบาย EBITDA หรือ earnings before interest, tax, 
depreciation, and amortization คือ ก าไรจากการด าเนินงานของส านักงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย หรือก าไรส่วนที่เป็นเงินสดจริงๆ สูตรค านวณ EBITDA = 
EBIT+ ค่าเสื่อมราคา+ค่าตัดจ าหน่าย •ก าไรจากการข่าย (EBIT) = ยอดขาย – ต้นทุนขาย - ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร •ค่าเสื่อมราคา (depreciation) คือ ค่าใช้จ่ายที่หักจากการเสื่อมลง
ของสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นระยะเวลานาน เช่น เครื่องจักร ตึก โรงงาน •ค่าตัดจ าหน่าย (amortization) คือการหักการเสื่อมลงของสินค้าท่ีไม่มตีัวตน เช่นเดียวกับค่าเสื่อมราคา เช่น ลิขสิทธ์
สิทธ์ิการเช่าซื้อ  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2.2 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีค่า Net Income ค าอธิบาย ก าไรสุทธิ (Net income) คือ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่าง  
ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2.3 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า ROA มากกว่าร้อยละ 5 ค าอธิบาย Return on asset (ROA) คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็นสัดส่วนระหว่างก าไรสุทธิ (Net Profit) และ
สินทรัพย์รวม (Asset) ซึ่งวัดผล ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์(%) บ่งบอกว่าหน่วยงานท าก าไรได้มากน้อยเท่าไรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของหน่วยงานนั้น สูตรค านวณ ก าไรสุทธิ (Net Profit) x 100 
สินทรัพย์ของหน่วยงาน (Asset) วิธีการดูค่าของ ROA ROA>0 หมายถึง หน่วยงานสามารถสร้างก าไรสุทธิจากสินทรัพย์ได้ ตัวอย่าง ROA 13.37% หมายความว่าหน่วยงานสามารถน าสินทรัพย์ 
100 บาท ไป สร้างก าไรสุทธิได้ 13.37 บาท ROA 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2.4 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า Net Profit Margin มากกว่าร้อยละ 5 ค าอธิบาย Net Profit Margin (%) หรือ อัตราก าไรสุทธิ คือ การบอกความสามารถในการท าก าไรของ
หน่วยงานว่าหน่วยงานมีก าไรสุทธิ คิดเป็นสัดส่วน เท่าไรจากรายรับท้ังหมดของหน่วยงาน นั่นคือ รายได้ทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับ เมื่อหักต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดอกเบี้ยและภาษี จะเหลือเป็น
ก าไรสุทธิทั้งหมด เท่าใดนั่นเอง โดยค่า Net Profit Margin มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ สูตรค านวณ Net Profit Margin(%) = ก าไรสุทธิ X 100 รายได ้ 
โครงการ 4.2.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดที่ 4.2.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม สูตรค านวณ จ านวนเงิน
งบประมาณด้านการจัดประชุมที่เบิกจ่ายจริง X 100 ต่อจ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนการจัดประชุมที่ก าหนด 
โครงการ 4.3.2 โครงการพัฒนาพื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรม ตัวช้ีวัดที่ 4.3.2.1 ร้อยละของโครงการพัฒนาพื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดตั้ง
พื้นที่จัด กิจกรรมนวัตกรรม (Innovation Space) สูตรค านวณ จ านวนโครงการพัฒนาพื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินส าเร็จ X 100 จ านวนโครงการพัฒนาพื้นที่จัด
กรรมนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยตามแผนการจัดตั้งพ้ืนท่ีกิจกรรมนวัตกรรม  
โครงการ 4.4.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ตัวช้ีวัดที่4.4.1.1 ร้อยละความหนาแน่นการพัฒนาและรักษาพื้นที่สีเขียว สูตรค านวณ จ านวนพื้นที่สีเขียว X 100 จ านวนพื้นที่ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดที่ 4.4.1.2 ร้อยละการลดลงของการใช้พลังงาน/ทรัพยากร/สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย สูตรค านวณ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของปัจจุบัน - ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ไฟฟ้าของปีก่อน X 100 ต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของปีปัจจุบัน  
โครงการ 4.4.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค ตัวช้ีวัดที่ 4.4.2.2 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง สูตรค านวณ ขนาดของพื้นที่อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
ใหม่หรือปรับปรุง X 100 ต่อพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 
 
 
 
 
 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินการแผนกลยุทธ์ 
 4.1 แนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
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          มีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุกเดือนตามรอบการประชุม   
 4.2 แนวทางการรายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

คณะจัดท าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการผ่านระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ ผ่านลิ้งค์ รายงาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ประจ าปีงบประมาณ รายงานตัวชี้วัดโครงการประจ าปีงบประมาณ OKRs ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ และรายงานการติดตามงบประมาณของ
หลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะซึ่งจัดประชุมทุกเดือน ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลลัพธ์ ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ เพื่อจะได้ทราบ
บทบาทและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน มีการวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ มีกระบวนการถ่ายทอดตามล าดับขั้นสู่ระดับสาขาวิชา และระดับ
คณาจารย์ มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ระหว่างปีงบประมาณ และใช้เป็นตัวตั้งในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยในแต่ละปีงบประมาณนั้น มีการทบทวนผลการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ ของคณะในปีถัดไป เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

ระดับความส าเร็จของแผนกลยุทธ์การพฒันาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
2. มีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ 6เดือน / 12 เดือน 

3. มีการประเมินสัมฤทธิผลของแผนกลยุทธ์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 60 
5. ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
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ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 
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