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นโยบาย สถานการณ�ความเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต�อการพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� สระแก(ว 

       การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให�ก�าวไปข�างหน�าและบรรลุเป�าหมายนั้นจําเป"นอย#างยิ่งที่จะต�องพิจารณาป(จจัยต#างๆรวมถึงการวิเคราะห,สภาพแวดล�อมและ
สถานการณ,ในบริบทที่เกี่ยวข�องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, สระแก�ว เพื่อนําไปสู#การกําหนดตําแหน#ง และการวางแผนยุทธศาสตร,           
ของมหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห,ในด�านนโยบาย สถานการณ,ความเปลี่ยนแปลงที่เป"นผลกระทบ การกําหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, สระแก�ว ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2566 จําเป"นต�องมีการวิเคราะห,ป(จจัยต#างๆเพื่อทราบสภาวการณ,ที่เกี่ยวข�องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้   
 

1. สถานการณ�แนวโน(มป+จจัยที่มีผลกระทบต�อหน�วยงาน  
1.1. สภาพแวดล(อมป+จจัยภายนอกที่มีผลกระทบต�อหน�วยงาน    

                     การพัฒนาประเทศไทยในทุกมิติทั้งในด�านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได�รับการยกระดับเป"นประเทศในกลุ#มบนของกลุ#มประเทศระดับรายได�ปานกลางในด�านสังคมที่   
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส#งผลให�ประเทศไทยหลุดพ�นจากการเป"นประเทศยากจนและในด�านสิ่งแวดล�อมที่ประเทศไทยมีข�อได�เปรียบในความหลากหลาย   
เชิงนิเวศอย#างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท�าทายต#อการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน ป8 2564 ที่ร�อยละ 3.9 ถือว#าอยู#ในระดับต่ํากว#า   
ศักยภาพเมื่อเทียบกับร�อยละ 6.0 ต#อป8ในช#วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ#านมาโดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ, เศรษฐกิจ 
โลกที่ยังไม#ฟFGนตัวได�เต็มที่โครงสร�างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม#สามารถขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรมได�อย#างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมี ผลิตภาพการผลิต               
ในระดับต่ําขาดการนําเทคโนโลยีเข�ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับแรงงานไทยยังมีป(ญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม#สอดคล�องกับความต�องการในการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ นอกจากนั้นศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช#วงวัยยังคงเป"นป(จจัยท�าทายสําคัญต#อการพัฒนาประเทศแม�ว#าการเข�าถึงระบบ
บริการสาธารณะ การศึกษาบริการสาธารณสุขโครงสร�างพื้นฐานต#างๆและการคุ�มครองทางสังคมอื่นๆของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นแต#ยังคงมีป(ญหาเรื่อง
คุณภาพการให�บริการที่มีมาตรฐานแตกต#างกันระหว#างพื้นที่ซึ่งเป"นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให�ประเทศไทยยังคงมีป(ญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติขณะที่ป(ญหาด�านความ
ยากจนยังคงเป"นประเด็นท�าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให�ประชาชนมีรายได�สูงขึ้นและแก�ป(ญหาความเหลื่อมล้ําอย#างยั่งยืนขณะเดียวกันการวางกลยุทธ,            
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ระยะยาวในการฟFGนฟูการใช�และการรักษาทรัพยากรอย#างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ#านมายังขาดความชัดเจนส#งผลให�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม           
ของประเทศยังมีป(ญหาการใช�อย#างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย#างรวดเร็ว ทั้งนี้ป(ญหาดังกล#าวข�างต�นมีสาเหตุส#วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                  
การพัฒนาประเทศขาดความต#อเนื่องและความยืดหยุ#นในการตอบสนองต#อความต�องการและป(ญหาของประชาชนขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่    
ต�องเสริมสร�างให�เกิดความเข�มแข็งลดความขัดแย�งทางความคิดและอุดมการณ,ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ําความไม#เสมอภาคการขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ  
ยุติธรรมและป(ญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส#งเสริมคนในชาติให�ยึดมั่นสถาบันหลักเป"นศูนย,รวมจิตใจให�เกิดความรักและความสามัคคี ในขณะเดียวกัน 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรที่มีสัดส#วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น อย#างต#อเนื่องจะเป"นป(จจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําให�การ    
พัฒนาประเทศในมิติต#างๆมีความท�าทายมากขึ้นทั้งในส#วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู�สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและ   
การออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย#างยั่งยืนซึ่งจะเป"นประเด็นท�าทายต#อการขับเคลื่อน    
ประเทศไปสู#การเป"นประเทศพัฒนาแล�ว  
 

1.2. สภาพแวดล(อมป+จจัยภายในที่มีผลกระทบต�อหน�วยงาน     
            มรภ.วไลยอลงกรณ,ฯสระแก�ว ไม#สามารถจัดการพื้นที่รอบได�ด�วยตนเอง อาคารหลังเดิมของมีอายุการใช�งานนานอย#างน�อย 20 ป8 ส#งผลกระทบเรื่องการซ#อมบํารุง 
รักษาอย#างต#อเนื่อง วัสดุอุปกรณ,ครุภัณฑ,ชํารุดและเหลือใช�มีจํานวนมาก อาจารย,ที่มีผลงานตีพิมพ,ในระดับชาติ และนานาชาติมีจํานวนน�อยนักศึกษารุ#นใหม#ยังขาดทักษะ  
ด�านภาษาต#างประเทศ และทักษะการเป"นพลเมืองโลก มรภ.วไลยอลงกรณ,ฯสระแก�ว ขาดแผนการแสวงหารายได�ที่ต#อเนื่องและเป"นรูปธรรม งบประมาณเงินแผ#นดิน             
ที่ได�รับการจัดสรรมีจํากัด มรภ.วไลยอลงกรณ,ฯสระแก�ว ขาดการพิจารณาความคุ�มค#าของการใช�จ#ายงบประมาณ 
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1.3. ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล(อมของหน�วยงาน  
จากการวิเคราะห,สภาพแวดล�อมทั้งภายในและภายนอก มรภ.วไลยอลงกรณ,ฯสระแก�ว สามารถนํามากําหนด ประเด็นยุทธศาสตร, เป�าประสงค, กลยุทธ,              

หลักกิจกรรมดําเนินงานหลัก และตัวชี้วัด ได�ดังนี้ 
 การวางแผนในอนาคต (Scenario Planning)  
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และหลักสูตรสําหรับการเรียนรู�ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  
2. พัฒนาศักยภาพของอาจารย, บุคลากร และนักศึกษา ที่สามารถแข#งขันได�ในระดับชาติและนานาชาติ  
3. สร�างเครือข#ายความร#วมมือทางวิชาการกับหน#วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
4. สร�างสภาพแวดล�อม และบรรยากาศความเป"นองค,กรคุณธรรมที่มุ#งสู#ความเป"นเลิศทางด�าน วิชาการ  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  
6. สร�างอัตลักษณ,ของบัณฑิตและของมรภ.วไลยอลงกรณ,ฯสระแก�ว เป"นที่ยอมรับ 
สมรรถนะหลักขององค�กร (Core Competency) 
1. การบริหารความร#วมมือ (collaborator)  
2. การสอนเพื่อสร�างความเป"นพลเมืองและธรรมาภิบาล  
3. การถ#ายทอดความรู�สู#ชุมชนด�านกิจการสาธารณะ 
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1.4. บริบทเชิงกลยุทธ�   
1.4.1 ความท(าทายเชิงกลยุทธ� (Strategic Challenges)    
             บริการวิชาการที่เกิดประโยชน,แก#สังคม มีการผลักดันส#งเสริม ให�บุคลากรของมหาวิทยาลัยดําเนินการถ#ายทอดองค,ความรู�สู#ชุมชนเพื่อพัฒนาชีวิต   
ความเป"นอยู#และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังได�จัดตั้งศูนย,การเรียนรู�ศาสตร,พระราชาที่ต#อยอดจากการพัฒนาองค,ความรู�ให�เป"น
นวัตกรรม เพื่อใช�ในการสร�างประโยชน,ต#อสังคมสร�างคุณค#าทางเศรษฐกิจ และสังคมได� โดยมีบริบทที่สําคัญ ดังนี้   

1) การ Transform Learning Platforms / Models ที่ตอบสนองทักษะแห#งอนาคต และคนทุกช#วงวัย 

2) การนําองค,ความรู�ที่ได�จากการบูรณาการจากงานวิจัย และการบริการวิชาการไปยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจของจังหวัดสระแก�ว 
3) การ transform การดําเนินงานทุกด�านให�สามารถตอบสนองสถานการณ,การแข#งขัน รวมถึงภาวะวิกฤต เช#น COVID-19 

4) การใช�เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุนการดําเนินการทุกด�าน 

1.4.2 ความได(เปรียบเชิงกลยุทธ�  (Strategic advantage) 
             ให�ความสําคัญกับป(จจัยและสถานการณ,ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง (Key Changes) โดยมองถึง โอกาสเชิงกลยุทธ,(Strategic Opportunities)                       
ที่สอดคล�องกับป(จจัยภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ผ#านการประเมินผลได�ผลเสียอย#างรอบด�าน (Intelligent Risks) โดยมีเครือข#าย             
ศิษย,เก#า ที่มีความเข�มแข็งนําไปสู#การสนับสนุนภารกิจของ มรภ.วไลยอลงกรณ,ฯสระแก�ว พัฒนาสังคมและชุมชนให�มีความเข�มแข็งนําไปสู#การบริการวิชาการ            
เพื่อแก�ป(ญหา และพัฒนาชุมชน ประเทศ อย#างยั่งยืน โดยมีบริบทที่สําคัญ ดังนี้ 

1) มีเครือข#ายความร#วมมือกับหน#วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ#มอุตสาหกรรมเครือข#าย (Clusters) และ ภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร,มหาวิทยาลัย 

2) มีช#องทางในการลงทุนและสร�างมูลค#าเพิ่มจากการต#อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย,ผ#าน Start up ของมหาวิทยาลัย 
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1.4.3 โอกาสเชิงกลยุทธ� (Strategic opportunity) 
             การอยู#บนที่ตั้งที่เป"นแหล#งทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม (Bio Diversity and Cultural Diversity) สอดคล�องกับนโยบาย 
ชาติด�าน BCG นโยบายของประเทศและยุทธศาสตร,การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร, วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 - 2570 ด�าน BCG เน�นการดําเนินการ                  
ด�านสิ่งแวดล�อมและพลังงาน, อาหารสุขภาพและ การดูแลผู�สูงอายุ และเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค, สอดคล�องกับยุทธศาสตร,เชิงรุกของมหาวิทยาลัย การเข�าสู#สังคม 
ผู�สูงอายุระดับสมบูรณ, สร�างโอกาสในการดําเนินงานด�านการเรียน การสอน วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข�องกับการดูแลผู�สูงอาย ความต�องการ และพฤติกรรม 
การเรียนรู�ของผู�เรียนที่เปลี่ยนไป มีค#านิยมใหม#ที่ลดความสําคัญของใบปริญญาบัตร และมุ#งเน�นความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน 

1) ความต�องการในการเรียนรู�ทักษะที่จําเป"นต#อการประกอบอาชีพใหม# หรือการพัฒนาศักยภาพ ของผู�เรียนหรือนักศึกษา 
2) การเข�าสู#สังคมผู�สูงวัย (Aging society) 

3) การเป"นสังคมที่ใช�เทคโนโลยีใหม# (Digital society) 

4) การส#งเสริมนวัตกรรมในประเทศ การวิจัยนวัตกรรมข�ามศาสตร,มากขึ้น 
1.5 วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�  (Strategic Objectives) 

        1)   สร�างการพัฒนาทีย่ั่งยืนด�านพลังงานและสิ่งแวดล�อม  

        2)   สร�างการพัฒนาทีย่ั่งยืนด�านอาหารและสุขภาพ  

        3)   สร�างการพัฒนาทีย่ั่งยืนด�านการจัดการศึกษา  
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2. แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� สระแก(ว ปOงบประมาณ 2566  
2.1 ปรัชญา  

“มรภ.วไลยอลงกรณ,ฯ สระแก�ว เป"นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น เสริมสร�างพลังป(ญญาของแผ#นดิน” 
2.2 ปณิธาน         
      “มรภ.วไลยอลงกรณ,ฯ สระแก�ว เป"นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น เสริมสร�างพลังป(ญญาของแผ#นดิน” 
2.3 อัตลักษณ�  

          “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท�องถิ่น” 
2.4 เอกลักษณ�  

          “เป"นสถาบันที่น�อมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.5 สมรรถนะหลัก 
      “เป"นศูนย,การเรียนรู�ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อส#งเสริมการให�ความรู�ทางด�านเกษตรกรรม  ฝzกอาชีพให�ประชาชนเพื่อพัฒนาทักษะ 
         และยกระดับแบบยั่งยืน” 
2.6  ค�านิยม 

          S : Specific field service   
              การทํางานเชิงพื้นที่ด�วยการพัฒนาอย#างตรงจุดด�วยการมีเป�าหมายและจุดมุ#งหมายที่ชัดเจนเพื่อให�เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                K : Knowledge based and local wisdom  
                     การใช�ความรู�เป"นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชนและท�องถิ่น 
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2.7 พันธกิจ  
1. ด�านการจัดการศึกษา  บูรณาการจัดการศึกษาโดยประสานความร#วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อยกระดับการเรียนรู�ของประชาชน  
    ในท�องถิ่น    

 2. ด�านการวิจัย พัฒนาและเสริมสร�างนวัตกรรมชุมชนเพื่อแก�ป(ญหาเชิงพื้นที่    
 3. ด�านการบริการวิชาการแก#สังคม ส#งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู�ร#วมกับภาคีเครือข#าย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย#างเป"นรูปธรรม                           

                     โดยครอบคลุมมิติทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม    
                 4. ด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   สืบสานภูมิป(ญญา ประเพณี วัฒนธรรมท�องถิ่นโดยบูรณาการร#วมกับภาคีเครือข#ายในการต#อยอดศิลปวัฒนธรรมถิ่น               
                     สู#เศรษฐกิจสร�างสรรค,   
                 5. ด�านการบรหิารจัดการพัฒนาระบบงานภายในให�มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดการบริการที่มีความรวดเร็ว รองรับความต�องการของผู�มีส#วน                
                     ได�ส#วนเสียการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช�ในการบริหารจัดการพัฒนาระบบการสื่อสาร ประสานงาน ให�เกิดประสิทธิภาพ 

2.8 วิสัยทัศน�  
             “เป"นศูนย,การเรียนรู�ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย,และถ#ายทอดองค,ความรู�สู#ชุมชนท�องถิ่นอย#างยั่งยืน” 
2.9  ตัวชี้วัดวิสัยทัศน� 

                      “ผลการดําเนินงานศูนย,การเรียนรู�ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบตามฐานการเรียนรู�ที่กําหนด และมีชุมชนท�องถิ่น ต�นแบบที่เข�มแข็ง” 
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ตัวชี้วัดวิสัยทัศน� เปZาหมาย 

ปOงบประมาณ 2566 
หน�วยนับ ผู(ดําเนินงาน ผู(รายงาน ผู(กํากับติดตาม  

1. มีศูนย,การเรียนรู�ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 ศูนย, อาจารย,นักพัฒนา รองผู�อาํนวยการ
งานวิจัยและ
พัฒนาท�องถิ่น 

- รองอธิการบดี 

- ผู�ช#วยอธิการบดี 

2. มีฐานการเรียนรู� 8 ฐาน - อาจารย,นักพัฒนา 

- คณาจารย, / เจ�าหน�าที่ 

รองผู�อาํนวยการ
งานวิจัยและ
พัฒนาท�องถิ่น 

- รองอธิการบดี 

- ผู�ช#วยอธิการบดี 

3. มีชุมชนท�องถิ่น ต�นแบบที่เข�มแข็ง 1 ชุมชน - อาจารย,นักพัฒนา 

- ผู�จัดการพื้นที่ AM 

รองผู�อาํนวยการ
งานวิจัยและ
พัฒนาท�องถิ่น 

- รองอธิการบดี 

- ผู�ช#วยอธิการบดี 

 
2.10 วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 
         1) สร�างการพัฒนาที่ยัง่ยืนด�านพลังงานและสิ่งแวดล�อม  

         2) สร�างการพัฒนาที่ยัง่ยืนด�านอาหารและสุขภาพ  

         3) สร�างการพัฒนาที่ยัง่ยืนด�านการจัดการศึกษา  
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2.11 ตัวชี้วัดวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 

ตัวชี้วัด เปZาหมาย หน�วยนับ ผู(รับผิดชอบดําเนินการ ผู(กํากับติดตาม 
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 1 สร�างการพัฒนาที่ยั่งยืนด�านพลงังานและสิ่งแวดล�อม 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู#ต�นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 พื้นที่ รองผู�อํานวยการงานบริหาร - รองอธิการบดี 

- ผู�ช#วยอธิการบดี 2. ส#งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค, 5 ผลงาน รองผู�อํานวยการงานวิชาการฯ 

วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 2 สร�างการพัฒนาที่ยั่งยืนด�านอาหารและสุขภาพ 
1. บูรณาการเครือข#ายความร#วมมือกับหุ�นส#วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน

ท�องถิ่น แก�ป(ญหาความเหลื่อมล้ํา และเสริมพลังทางสังคม 

20 ร�อยละ รองผู�อํานวยการงานวิจัยฯ - รองอธิการบดี 

- ผู�ช#วยอธิการบดี 
2. ส#งเสริมการนําระบบ Digital มาใช�ในการพัฒนาการบริหารจัดการ 1 พื้นที่ รองผู�อํานวยการงานบริหาร 

วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 3 สร�างการพัฒนาที่ยั่งยืนด�านการจัดการศึกษา 

1. สร�างความร#วมมือในการจัดการเรียนรู�ร#วมกับภาคีเครือข#ายทั้งในและ
ต#างประเทศ 

20 ร�อยละ รองผู�อํานวยการงานวิชาการฯ - รองอธิการบดี 

- ผู�ช#วยอธิการบดี 
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช#วงวัยตาม

มาตรฐานการศึกษา 
20 ร�อยละ รองผู�อํานวยการงานวิชาการฯ 

3. เสริมสร�างความรู� และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให�ตรงตามความ
ต�องการของตลาดแรงงาน และเป"นที่ยอมรับของสังคม 

1 โครงการ รองผู�อํานวยการงานวิชาการฯ 

  
 

 



 

10 
 

 1.13 ยุทธศาสตร�แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 2566   
 ยุทธศาสตร�ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด�านวิชาการและวชิาชีพ เพื่อส งเสริมการเรียนรู�ที่ตอบสนองความต�องการสําหรับคนทุกช วงวัย  
กลยุทธ�  

1.1 สร�างความร วมมือในการจัดการเรียนรู�ร วมกับภาคีเครือข ายทั้งในและต างประเทศ  
1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 
1.3 ส งเสริมการผลิตและเผยแพร ผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
1.4 เสริมสร�างความรู� และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให�ตรงตรมความต�องการของตลาดแรงงาน และเป=นที่ยอมรับของสังคม 
1.5 พัฒนาการผลิตครูให�มีคุณภาพและได�มาตรฐาน 
1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชีพ (คณะ) 

 ยุทธศาสตร�ที่ 2 การผลิตและเผยแพร ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 เพื่อส งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให�เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ� 

2.1.ส งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความร วมมือของหน วยงานและความต�องการ
ของหน วยงาน ชุมชน และสังคม 

2.2.ส งเสริมการเผยแพร ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3.พัฒนาศักยภาพการสร�างสรรค4ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร4 
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ยุทธศาสตร�ที่ 3  การบูรณาการความร วมมือกับหุ�นส วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท�องถิ่น หน วยงาน โรงเรียนเครือข าย และทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต อยอดสู 
เศรษฐกิจสร�างสรรค4  

กลยุทธ� 
1. บูรณาการเครือข ายความร วมมือกับหุ�นส วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท�องถิ่น แก�ปGญหาความเหลื่อมล้ํา และเสริมพลงัทางสังคม  
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเสริมสร�างศักยภาพโรงเรียนเครือข ายเพื่อมุ งสู ความเป=นเลิศ 
3. ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด�วยกลไก BCG Economy Model  
4. ส งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อต อยอดสู เศรษฐกิจสร�างสรรค4 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู การเป=นแหล งเรียนรู�ของการเป=นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่  
6. ส งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ4ตามอัตลักษณ4และความเชี่ยวชาญของศาสตร4/คณะ  

 
ยุทธศาสตร� 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป=นดิจิทัล เพื่อมุ งสู ความเป=นเลิศ ได�มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปTาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ� 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ งสู ความเป=นเลิศ  
2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
3. ส งเสริมการนาํระบบ Digital มาใช�ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู ต�นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
5. พัฒนาขีดความสามารถในการแข งขันของโรงเรียนสาธิต มรวอ. 
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    2. งบประมาณที่ได(รับการจัดสรร ประจําป�งบประมาณ 2566  
       2.1. การจัดสรรงบประมาณ ประจํางบประมาณ 2565 ตามยุทธศาสตร4 

ยุทธศาสตร� งบรายได( งบแผ)นดิน รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชพี เพื่อส งเสริมการ
เรียนรู�ที่ตอบสนองความต�องการสาํหรับคนทุกช วงวัย  

85,000 - 85,000  

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การผลิตและเผยแพร ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 เพื่อ
ส งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให�เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

- - -  

ยุทธศาสตร�ที่ 3  การบูรณาการความร วมมือกับหุ�นส วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท�องถิ่น  
หน วยงาน โรงเรียนเครือข ายและทํานุบาํรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต อยอดสู เศรษฐกิจ 
สร�างสรรค4  

50,000 - 50,000  

ยุทธศาสตร� 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความ 
เป=นดิจิทัล เพื่อมุ งสู ความเป=นเลิศ ได�มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปTาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

1,068,900 193,2001 1,262,100  

รวม  1,204,200 193,200 1,397,400  
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2.2 การจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ� ประจําป�งบประมาณ 2566  

กลยุทธ� งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชพี เพื่อส งเสริมการเรียนรู�ที่ตอบสนองความต�องการสาํหรับคนทุกช วงวัย 
1.1 สร�างความร วมมือในการจัดการเรียนรู�ร วมกับภาคีเครือข ายทั้งในและต างประเทศ  65,000 65,000  
1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา     
1.3. ส งเสริมการผลิตและเผยแพร ผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ     
1.4. เสริมสร�างความรู� และทกัษะ soft kill ของนักศึกษาให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน และเป=นที่
ยอมรับของสังคม 

 20,000 20,000  

1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชีพ     
รวมยุทธศาสตร�ที่ 1  85,000 85,000  

ยุทธศาสตร�ที่ 2  การผลิตและเผยแพร ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 เพื่อส งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให�เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1 ส งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 ร วมกับหน วยงาน   ภายใน ภายนอก ชุมชน และ
สังคม 

    

2.2. ส งเสริมการเผยแพร ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ     

2.3. พัฒนาศักยภาพการสร�างสรรค4ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 ตามความเชี่ยวชาญ     
รวมยุทธศาสตร�ที่ 2     

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การบูรณาการความร วมมือกับหุ�นส วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท�องถิ่น หน วยงาน โรงเรียนเครือข ายและทํานุบาํรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต อยอดสู  
เศรษฐกิจสร�างสรรค4 
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กลยุทธ� งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
3.1. บูรณาการเครือข ายความร วมมือกับหุ�นส วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท�องถิ่น แก�ปGญหาความเหลื่อมล้ํา และ
เสริมพลังทางสังคม 

    

3.3 ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด�วยกลไก BCG Economy Model     
3.4. ส งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อต อยอดสู เศรษฐกิจสร�างสรรค4  50,000 50,000  

3.6. ส งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ4ตามอัตลักษณ4และความเชีย่วชาญของศาสตร4/คณะ     
รวมยุทธศาสตร�ที่ 3  50,000 50,000  

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป=นดิจิทัล เพื่อมุ งสู ความเป=นเลิศ ได�มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปTาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
4.1. พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อมุ งสู ความเป=นเลิศ 5,800 28,500 34,300  
4.2 พัฒนาการบริหาร งานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance 187,400  1,040,400 1,227,800  

รวมยุทธศาสตร�ที่ 4  193,200 1,068,900 1,262,100  
  2.3 การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ประจําป_งบประมาณ 2566  

โครงการ งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด(านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส)งเสริมการเรียนรู(ที่ตอบสนองความต(องการสําหรับคนทุกช)วงวัย 
1.1.1 โครงการสร�างเครือข ายความร วมมือกับมหาวิทยาลัยต างประเทศหรือหน วยงานอื่น เพื่อร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู มาตรฐานระดับสากล  

 20,000 20,000  

1.1.2 โครงการบูรณาการความร วมมือกับเครือข ายหุ�นส วนทางสังคมเพื่อส งเสริมการจัดการศึกษา  45,000 45,000  

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษา     
1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ     
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1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให�กับนักศึกษา  20,000 20,000  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชพี     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 1  85,000 85,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การผลิตและเผยแพร)ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร(างสรรค� เพื่อส)งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให(เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจยัและงานสร�างสรรค4 และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ     
2.1.2 โครงการสร�างความร วมมือกับชุมชน / หน วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย     
2.2.1 โครงการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค4ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ และได�รับการอ�างอิงใน
ระดับนานาชาติ 

    

2.2.2 โครงการส งเสริมการใช�ประโยชน4/ จดสิทธิบัตร ต อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4     
2.3.1 โครงการพัฒนา ศูนย4ความเป=นเลิศด�านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ (VALAYA Community-based Hub)     
2.3.3 โครงการส งเสริมความเป=นเลิศด�านวิจัยและนวัตกรรม     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 2     
ยุทธศาสตร�ที่ 3 การบูรณาการความร วมมือกับหุ�นส วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท�องถิ่น หน วยงาน โรงเรียนเครือข ายและทํานุบาํรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต อยอดสู  
เศรษฐกิจสร�างสรรค4 
3.1.1 โครงการประสานงานเครือข ายความร วมมือกับหุ�นส วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท�องถิ่น     

3.2.2 โครงการจัดตั้งพัฒนาโรงเรียนสาธิตจังหวัดสระแก�ว     

3.3.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด�วยกลไก BCG Economy Model     

3.4.1 โครงการส งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อต อยอดสู เศรษฐกิจสร�างสรรค4  50,000 50,000  

3.6.1 โครงการส งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ4ตามอัตลักษณ4และความเชี่ยวชาญของศาสตร4/คณะ     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 3  50,000 50,000  
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โครงการ งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด(านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส)งเสริมการเรียนรู(ที่ตอบสนองความต(องการสําหรับคนทุกช)วงวัย 
1.1.1 โครงการสร�างเครือข ายความร วมมือกับมหาวิทยาลัยต างประเทศหรือหน วยงานอื่น เพื่อร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู มาตรฐานระดับสากล  

 20,000 20,000  

1.1.2 โครงการบูรณาการความร วมมือกับเครือข ายหุ�นส วนทางสังคมเพื่อส งเสริมการจัดการศึกษา  45,000 45,000  

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษา     
1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ     
1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให�กับนักศึกษา  20,000 20,000  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชพี     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 1  85,000 85,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การผลิตและเผยแพร)ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร(างสรรค� เพื่อส)งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให(เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจยัและงานสร�างสรรค4 และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ     
2.1.2 โครงการสร�างความร วมมือกับชุมชน / หน วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย     
2.2.1 โครงการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค4ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ และได�รับการอ�างอิงใน
ระดับนานาชาติ 

    

2.2.2 โครงการส งเสริมการใช�ประโยชน4/ จดสิทธิบัตร ต อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4     
2.3.1 โครงการพัฒนา ศูนย4ความเป=นเลิศด�านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ (VALAYA Community-based Hub)     
2.3.3 โครงการส งเสริมความเป=นเลิศด�านวิจัยและนวัตกรรม     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 2     
ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป=นดิจิทัล เพื่อมุ งสู ความเป=นเลิศ ได�มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปTาหมายการ
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โครงการ งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด(านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส)งเสริมการเรียนรู(ที่ตอบสนองความต(องการสําหรับคนทุกช)วงวัย 
1.1.1 โครงการสร�างเครือข ายความร วมมือกับมหาวิทยาลัยต างประเทศหรือหน วยงานอื่น เพื่อร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู มาตรฐานระดับสากล  

 20,000 20,000  

1.1.2 โครงการบูรณาการความร วมมือกับเครือข ายหุ�นส วนทางสังคมเพื่อส งเสริมการจัดการศึกษา  45,000 45,000  

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษา     
1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ     
1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให�กับนักศึกษา  20,000 20,000  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชพี     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 1  85,000 85,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การผลิตและเผยแพร)ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร(างสรรค� เพื่อส)งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให(เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจยัและงานสร�างสรรค4 และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ     
2.1.2 โครงการสร�างความร วมมือกับชุมชน / หน วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย     
2.2.1 โครงการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค4ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ และได�รับการอ�างอิงใน
ระดับนานาชาติ 

    

2.2.2 โครงการส งเสริมการใช�ประโยชน4/ จดสิทธิบัตร ต อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4     
2.3.1 โครงการพัฒนา ศูนย4ความเป=นเลิศด�านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ (VALAYA Community-based Hub)     
2.3.3 โครงการส งเสริมความเป=นเลิศด�านวิจัยและนวัตกรรม     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 2     
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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โครงการ งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด(านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส)งเสริมการเรียนรู(ที่ตอบสนองความต(องการสําหรับคนทุกช)วงวัย 
1.1.1 โครงการสร�างเครือข ายความร วมมือกับมหาวิทยาลัยต างประเทศหรือหน วยงานอื่น เพื่อร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู มาตรฐานระดับสากล  

 20,000 20,000  

1.1.2 โครงการบูรณาการความร วมมือกับเครือข ายหุ�นส วนทางสังคมเพื่อส งเสริมการจัดการศึกษา  45,000 45,000  

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษา     
1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ     
1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให�กับนักศึกษา  20,000 20,000  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชพี     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 1  85,000 85,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การผลิตและเผยแพร)ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร(างสรรค� เพื่อส)งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให(เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจยัและงานสร�างสรรค4 และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ     
2.1.2 โครงการสร�างความร วมมือกับชุมชน / หน วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย     
2.2.1 โครงการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค4ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ และได�รับการอ�างอิงใน
ระดับนานาชาติ 

    

2.2.2 โครงการส งเสริมการใช�ประโยชน4/ จดสิทธิบัตร ต อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4     
2.3.1 โครงการพัฒนา ศูนย4ความเป=นเลิศด�านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ (VALAYA Community-based Hub)     
2.3.3 โครงการส งเสริมความเป=นเลิศด�านวิจัยและนวัตกรรม     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 2     
4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ4คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป=นเลิศ (EdPEx) 5,800 3,500 9,300  
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โครงการ งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด(านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส)งเสริมการเรียนรู(ที่ตอบสนองความต(องการสําหรับคนทุกช)วงวัย 
1.1.1 โครงการสร�างเครือข ายความร วมมือกับมหาวิทยาลัยต างประเทศหรือหน วยงานอื่น เพื่อร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู มาตรฐานระดับสากล  

 20,000 20,000  

1.1.2 โครงการบูรณาการความร วมมือกับเครือข ายหุ�นส วนทางสังคมเพื่อส งเสริมการจัดการศึกษา  45,000 45,000  

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษา     
1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ     
1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให�กับนักศึกษา  20,000 20,000  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชพี     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 1  85,000 85,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การผลิตและเผยแพร)ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร(างสรรค� เพื่อส)งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให(เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจยัและงานสร�างสรรค4 และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ     
2.1.2 โครงการสร�างความร วมมือกับชุมชน / หน วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย     
2.2.1 โครงการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค4ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ และได�รับการอ�างอิงใน
ระดับนานาชาติ 

    

2.2.2 โครงการส งเสริมการใช�ประโยชน4/ จดสิทธิบัตร ต อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4     
2.3.1 โครงการพัฒนา ศูนย4ความเป=นเลิศด�านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ (VALAYA Community-based Hub)     
2.3.3 โครงการส งเสริมความเป=นเลิศด�านวิจัยและนวัตกรรม     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 2     
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โครงการ งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด(านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส)งเสริมการเรียนรู(ที่ตอบสนองความต(องการสําหรับคนทุกช)วงวัย 
1.1.1 โครงการสร�างเครือข ายความร วมมือกับมหาวิทยาลัยต างประเทศหรือหน วยงานอื่น เพื่อร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู มาตรฐานระดับสากล  

 20,000 20,000  

1.1.2 โครงการบูรณาการความร วมมือกับเครือข ายหุ�นส วนทางสังคมเพื่อส งเสริมการจัดการศึกษา  45,000 45,000  

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษา     
1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ     
1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให�กับนักศึกษา  20,000 20,000  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชพี     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 1  85,000 85,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การผลิตและเผยแพร)ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร(างสรรค� เพื่อส)งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให(เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจยัและงานสร�างสรรค4 และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ     
2.1.2 โครงการสร�างความร วมมือกับชุมชน / หน วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย     
2.2.1 โครงการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค4ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ และได�รับการอ�างอิงใน
ระดับนานาชาติ 

    

2.2.2 โครงการส งเสริมการใช�ประโยชน4/ จดสิทธิบัตร ต อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4     
2.3.1 โครงการพัฒนา ศูนย4ความเป=นเลิศด�านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ (VALAYA Community-based Hub)     
2.3.3 โครงการส งเสริมความเป=นเลิศด�านวิจัยและนวัตกรรม     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 2     
4.1.2 โครงการบริหารและพฒันาบุคลากรสู มหาวิทยาลัยแห งความสุข  15,000 15,000  
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โครงการ งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด(านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส)งเสริมการเรียนรู(ที่ตอบสนองความต(องการสําหรับคนทุกช)วงวัย 
1.1.1 โครงการสร�างเครือข ายความร วมมือกับมหาวิทยาลัยต างประเทศหรือหน วยงานอื่น เพื่อร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู มาตรฐานระดับสากล  

 20,000 20,000  

1.1.2 โครงการบูรณาการความร วมมือกับเครือข ายหุ�นส วนทางสังคมเพื่อส งเสริมการจัดการศึกษา  45,000 45,000  

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษา     
1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ     
1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให�กับนักศึกษา  20,000 20,000  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชพี     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 1  85,000 85,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การผลิตและเผยแพร)ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร(างสรรค� เพื่อส)งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให(เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจยัและงานสร�างสรรค4 และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ     
2.1.2 โครงการสร�างความร วมมือกับชุมชน / หน วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย     
2.2.1 โครงการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค4ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ และได�รับการอ�างอิงใน
ระดับนานาชาติ 

    

2.2.2 โครงการส งเสริมการใช�ประโยชน4/ จดสิทธิบัตร ต อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4     
2.3.1 โครงการพัฒนา ศูนย4ความเป=นเลิศด�านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ (VALAYA Community-based Hub)     
2.3.3 โครงการส งเสริมความเป=นเลิศด�านวิจัยและนวัตกรรม     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 2     
4.1.3 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ4และส งเสริมการตลาด  10,000 10,000  
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โครงการ งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด(านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส)งเสริมการเรียนรู(ที่ตอบสนองความต(องการสําหรับคนทุกช)วงวัย 
1.1.1 โครงการสร�างเครือข ายความร วมมือกับมหาวิทยาลัยต างประเทศหรือหน วยงานอื่น เพื่อร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู มาตรฐานระดับสากล  

 20,000 20,000  

1.1.2 โครงการบูรณาการความร วมมือกับเครือข ายหุ�นส วนทางสังคมเพื่อส งเสริมการจัดการศึกษา  45,000 45,000  

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษา     
1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ     
1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให�กับนักศึกษา  20,000 20,000  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชพี     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 1  85,000 85,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การผลิตและเผยแพร)ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร(างสรรค� เพื่อส)งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให(เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจยัและงานสร�างสรรค4 และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ     
2.1.2 โครงการสร�างความร วมมือกับชุมชน / หน วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย     
2.2.1 โครงการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค4ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ และได�รับการอ�างอิงใน
ระดับนานาชาติ 

    

2.2.2 โครงการส งเสริมการใช�ประโยชน4/ จดสิทธิบัตร ต อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4     
2.3.1 โครงการพัฒนา ศูนย4ความเป=นเลิศด�านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ (VALAYA Community-based Hub)     
2.3.3 โครงการส งเสริมความเป=นเลิศด�านวิจัยและนวัตกรรม     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 2     
4.1.4 โครงการส งเสริมการจัดการความรู�เพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย          
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โครงการ งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด(านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส)งเสริมการเรียนรู(ที่ตอบสนองความต(องการสําหรับคนทุกช)วงวัย 
1.1.1 โครงการสร�างเครือข ายความร วมมือกับมหาวิทยาลัยต างประเทศหรือหน วยงานอื่น เพื่อร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู มาตรฐานระดับสากล  

 20,000 20,000  

1.1.2 โครงการบูรณาการความร วมมือกับเครือข ายหุ�นส วนทางสังคมเพื่อส งเสริมการจัดการศึกษา  45,000 45,000  

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษา     
1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ     
1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให�กับนักศึกษา  20,000 20,000  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชพี     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 1  85,000 85,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การผลิตและเผยแพร)ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร(างสรรค� เพื่อส)งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให(เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจยัและงานสร�างสรรค4 และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ     
2.1.2 โครงการสร�างความร วมมือกับชุมชน / หน วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย     
2.2.1 โครงการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค4ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ และได�รับการอ�างอิงใน
ระดับนานาชาติ 

    

2.2.2 โครงการส งเสริมการใช�ประโยชน4/ จดสิทธิบัตร ต อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4     
2.3.1 โครงการพัฒนา ศูนย4ความเป=นเลิศด�านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ (VALAYA Community-based Hub)     
2.3.3 โครงการส งเสริมความเป=นเลิศด�านวิจัยและนวัตกรรม     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 2     
4.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด�านคุณวุฒิและการดํารงตําแหน งทางวิชาการ     
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โครงการ งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด(านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส)งเสริมการเรียนรู(ที่ตอบสนองความต(องการสําหรับคนทุกช)วงวัย 
1.1.1 โครงการสร�างเครือข ายความร วมมือกับมหาวิทยาลัยต างประเทศหรือหน วยงานอื่น เพื่อร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู มาตรฐานระดับสากล  

 20,000 20,000  

1.1.2 โครงการบูรณาการความร วมมือกับเครือข ายหุ�นส วนทางสังคมเพื่อส งเสริมการจัดการศึกษา  45,000 45,000  

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษา     
1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ     
1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให�กับนักศึกษา  20,000 20,000  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชพี     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 1  85,000 85,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การผลิตและเผยแพร)ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร(างสรรค� เพื่อส)งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให(เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจยัและงานสร�างสรรค4 และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ     
2.1.2 โครงการสร�างความร วมมือกับชุมชน / หน วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย     
2.2.1 โครงการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค4ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ และได�รับการอ�างอิงใน
ระดับนานาชาติ 

    

2.2.2 โครงการส งเสริมการใช�ประโยชน4/ จดสิทธิบัตร ต อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4     
2.3.1 โครงการพัฒนา ศูนย4ความเป=นเลิศด�านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ (VALAYA Community-based Hub)     
2.3.3 โครงการส งเสริมความเป=นเลิศด�านวิจัยและนวัตกรรม     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 2     
4.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสํานักงาน 187,400  1,040,400 1,227,800  
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โครงการ งบแผ)นดิน งบรายได( รวม ร(อยละ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด(านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส)งเสริมการเรียนรู(ที่ตอบสนองความต(องการสําหรับคนทุกช)วงวัย 
1.1.1 โครงการสร�างเครือข ายความร วมมือกับมหาวิทยาลัยต างประเทศหรือหน วยงานอื่น เพื่อร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู มาตรฐานระดับสากล  

 20,000 20,000  

1.1.2 โครงการบูรณาการความร วมมือกับเครือข ายหุ�นส วนทางสังคมเพื่อส งเสริมการจัดการศึกษา  45,000 45,000  

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษา     
1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ     
1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให�กับนักศึกษา  20,000 20,000  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชพี     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 1  85,000 85,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การผลิตและเผยแพร)ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร(างสรรค� เพื่อส)งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให(เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจยัและงานสร�างสรรค4 และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ     
2.1.2 โครงการสร�างความร วมมือกับชุมชน / หน วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย     
2.2.1 โครงการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค4ที่ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ และได�รับการอ�างอิงใน
ระดับนานาชาติ 

    

2.2.2 โครงการส งเสริมการใช�ประโยชน4/ จดสิทธิบัตร ต อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4     
2.3.1 โครงการพัฒนา ศูนย4ความเป=นเลิศด�านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ (VALAYA Community-based Hub)     
2.3.3 โครงการส งเสริมความเป=นเลิศด�านวิจัยและนวัตกรรม     

รวมยุทธศาสตร�ที่ 2     
รวมยุทธศาสตร�ที่ 4 193,200 1,068,900 1,262,100  
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3. โครงการแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� สระแก(ว ประจําป�งบประมาณ 2566 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชพี เพื่อส งเสริมการเรียนรู�ที่ตอบสนองความต�องการสาํหรับคนทุกช วงวัย 
กลยุทธ�  

1.1 สร�างความร วมมือในการจัดการเรียนรู�ร วมกับภาคีเครือข ายทั้งในและต างประเทศ  

1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 

1.3 ส งเสริมการผลิตและเผยแพร ผลงานเชิงประจักษ4ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1.4 เสริมสร�างความรู� และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให�ตรงตรมความต�องการของตลาดแรงงาน และเป=นที่ยอมรับของสังคม 

1.5 พัฒนาการผลิตครูให�มีคุณภาพและได�มาตรฐาน 

1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านวิชาการและวิชาชีพ (คณะ) 

กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

1.1 สร�างความ
ร วมมือในการ
จัดการเรียนรู�
ร วมกับภาคี
เครือข ายทั้งใน
และ
ต างประเทศ 
 

1.1.1.โครงการสร�าง
เครือข ายความร วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต างประเทศ
หรือหน วยงานอื่น เพื่อ
ร วมจัดการศึกษา
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาสู มาตรฐาน
ระดับสากล  
 
 

1.1.1.1.จํานวน
กิจกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู 
สากลภายใต�ข�อตกลง 
(MOU) ร วมกับ
หน วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลยัใน
ประเทศ หรือ
มหาวิทยาลยั

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การทําข�อตกลงความร วมมอื 
MOU ในการจัดการเรียนการ
สอนและดําเนินกิจกรรมตาม
ข�อตกลงความร วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 

20,000 หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.คณิต 
เรืองขจร 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

 
กิจกรรมย)อยที่ 1  
 โครงการสร�างเครือข าย
ความร วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต างประเทศ
หรือหน วยงานอื่น เพื่อ
ร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาสู มาตรฐาน
ระดับสากล  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร4 
กิจกรรมย)อยที่ 2 

โครงการสร�างเครือข าย
ความร วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต างประเทศ
หรือหน วยงานอื่น เพื่อ
ร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาสู มาตรฐาน
ระดับสากล  
สาขารัฐประศาสนศาสตร4 

ต างประเทศ  
1 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
กิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
อ.กฤติมา 

สระโพธิ์ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.วุฒิวัฒน4 

อนันต4พุฒิเมธ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ.ดร.           

เจนจิรา นามี 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ฉัตรเกษม 
ดาศรี 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

 
 
กิจกรรมย)อยที่ 3 
โครงการสร�างเครือข าย
ความร วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต างประเทศ
หรือหน วยงานอื่น เพื่อ
ร วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาสู มาตรฐาน
ระดับสากล สาขาการ
จัดการทั่วไป 

 
 
1 

 
 

กิจกรรม 
 

 

 
 

อ. พิศิษฐ4 
พิภพพรพงศ4 

 
 

อ.พรรณี 
พิมโพธิ์ 

 1.1.2 โครงการบูรณาการ
ความร วมมือกับเครือข าย
หุ�นส วนทางสังคมเพื่อ
ส งเสริมการจัดการศึกษา 
กิจกรรมย)อยที่ 1 
โครงการบูรณาการความ
ร วมมือกับเครือข าย 
หุ�นส วนทางสังคมเพื่อ
ส งเสริมการจัดการศึกษา

1.1.2.1 จํานวนชุมชน
ที่นักศึกษาและ
บุคลากรประยุกต4ใช�
องค4ความรู�ในการ
ปฏิบัติงานจริงแก�ไข
ปGญหาและการพัฒนา
ชุมชนในมิติด�าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล�อม 

1 ชุมชน จัดกิจกรรมในการดําเนินการ
โดยนักศึกษามสี วนร วมใน
การลงปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อ
พัฒนาและแก�ไขปGญหา
ร วมกัน 

รายได�= 
20,000 บาท 

หลักสตูร 
 
 
 

อ.ดร.
จารุนันท4 
ไชยนาม 

 
 

ประธาน
หลักสูตร 

 
 

อ.ดร. 
เจนจิรา 
 นามี 

 
 

อ.คณิต 
เรืองขจร 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

และศิษย4เก าสัมพันธ4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร4 
 
กิจกรรมย)อยที่ 2 
โครงการบูรณาการความ
ร วมมือกับเครือข าย
หุ�นส วนทางสังคมเพื่อ
ส งเสริมการจัดการศึกษา
และศิษย4เก าสัมพันธ4
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร4 
กิจกรรมย)อยที่ 3 
โครงการบูรณาการความ
ร วมมือกับเครือข าย
หุ�นส วนทางสังคมเพื่อ
ส งเสริมการจัดการศึกษา
และศิษย4เก าสัมพันธ4
สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป 
กิจกรรมย)อยที่ 4 
โครงการศิษย4เก าสัมพันธ4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
อ.ดร.พัณกร 

สอนไว 
 
 
 
 
 
 

อ.รังสรรค4          
ลีเบี้ยว 

 
 

 
 
 

อ.ฉัตรเกษม 
ดาศรี 

 
 
 
 
 
 

อ.พรรณี 
พิมโพธิ์ 

1.1.2.2 ร�อยละของ
หลักสตูรที่มีศิษย4เก า

60 ร�อยละ พัฒนากิจกรรมของหลักสูตร
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

รายได�= 
25,000 บาท 

ผศ.ดร. 
ชัยวุฒ ิ          

งานวิชาการ 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรตาม
พันธกิจมหาวิทยาลัย 
 

จากภายนอก
มหาวิทยาลยั หรือ
ผู�ทรงคุณวุฒิร วม
พัฒนางานกิจกรรม
ของหลักสูตรครบตาม
พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั (Alumni 

& Senior Citizen 
Engagement index)ต อ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

เทโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน
หลักสูตร 

1.1.2.3 ร�อยละของ
หลักสตูรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการร วมกับการ
ทํางานต อจํานวน
หลักสตูรทั้งหมด 

20 ร�อยละ หลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
ร วมกับการทํางานในพื้นที่
อุตสาหกรรม 
 

 

1.1.2.4 ร�อยละของ
หลักสตูรที่มีความ
ร วมมือกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน ท�องถิ่น 
และมหาวิทยาลัย
เครือข ายในพื้นที่

20 ร�อยละ จัดทําข�อตกลงทางวิชาการ
ร วมกับภาคอตุสาหกรรมใน
ด�านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และบริการวิชาการ 
ดําเนินกิจกรรม และมีการ
ประเมินผลการดําเนินการ

 หลักสตูร ประธาน
หลักสูตร 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

อุตสาหกรรมต อจํานวน
หลักสตูรทั้งหมด 
 
 

ร วมกัน 

1.2 พัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน 
ที่ตอบสนองคน
ทุกช วงวัยตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 
 

1.2.1 โครงการจัดการ
เรียนรู�ตลอดชีวติ 
(Lifelong Learning)   
ในรูปแบบหลักสูตรระยะ
สั้น (Short Course) 
สร�างทักษะใหม  (Reskill) 
และยกระดับทักษะเดิม 
(Upskill) 
กิจกรรมย)อยที่ 1  
โครงการจัดการเรียนรู�
ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning)   ในรูปแบบ
หลักสูตรระยะสั้น (Short 
Course) สร�างทักษะใหม  
(Reskill) และยกระดับ
ทักษะเดิม 
(Upskill)สาขาวิชา

1.2.1.1 ร�อยละของ
รายได�การจัดการ
เรียนรู�ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 
ในรูปแบบหลักสูตร
ระยะสั้น (Short 
Course)  สร�างทักษะ
ใหม  (Reskill) และ
ยกระดับทักษะเดิม 
(Upskill) ต อรายได�
จากการจัดการศึกษา 

14 ร�อยละ สํารวจความต�องการของ
ประชาชน  ในท�องถิ่นและ
หน วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา
หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู�เชิงประสบการณ4 เพื่อ
ตอบสนอง  ความต�องการของ
ประชาชนในท�องถิ่น และ
หน วยงานภายนอก 

 

 

 หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ณัฐกานต4
พิสุทธิ์         

พิบูลวงศ4 
 

อ.ดร.พัณกร 
สอนไว 

ประธาน
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.           
เจนจิรา นามี 

 
 

อ.ฉัตรเกษม 
ดาศรี 

อ.คณิต 
เรืองขจร 

1.2.1.2 จํานวน
นักศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้น 

20 คน จัดการอบรมหลักสูตร  ระยะ

สั้น 

 

1.2.1.3 จํานวน
นักศึกษาที่มีการเรียน
แบบสะสมหน วยกติ  

5 คน การจัดการศึกษาแบบสะสม

หน วยกิต (Credit bank) 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

เกษตรศาสตร4 
กิจกรรมย)อยที่ 2  
โครงการจัดการเรียนรู�
ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning)   ในรูปแบบ
หลักสูตรระยะสั้น (Short 
Course) สร�างทักษะใหม  
(Reskill) และยกระดับ
ทักษะเดิม 
(Upskill)สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร4 
กิจกรรมย)อยที่ 3 
โครงการจัดการเรียนรู�
ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning)   ในรูปแบบ
หลักสูตรระยะสั้น (Short 
Course) สร�างทักษะใหม  
(Reskill) และยกระดับ
ทักษะเดิม 
(Upskill)สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป 

(สัมฤทธิบัตร)   
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

1.3. ส งเสริม
การผลิตและ
เผยแพร ผลงาน
เชิงประจักษ4
ของนักศึกษา
ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ผลงานเชิงประจักษ4ของ
นักศึกษา 
กิจกรรมย)อยที่ 1 
โครงการพัฒนาผลงาน
เชิงประจักษ4ของนักศึกษา
สาขาเกษตรศาสตร4 
กิจกรรมย)อยที่ 2 
โครงการพัฒนาผลงาน
เชิงประจักษ4ของนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร4 
กิจกรรมย)อยที่ 3 
โครงการพัฒนาผลงาน
เชิงประจักษ4ของนักศึกษา
สาขาการจัดการทั่วไป 

1.3.1.1 จํานวนผลงาน
เชิงประจักษ4ของ
นักศึกษาที่ได�รับรางวัล 
หรือการเผยแพร ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

5 ผลงาน ส งเสริมทักษะการนําเสนอ

ผลงาน การประกวดและ

การตีพิมพ4เผยแพร  ของ

นักศึกษาในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 หลักสตูร 
 
 
อ.ฉัตรชัย  
เสนขวัญแก�ว 
 
 
อ.วุฒิวัฒน4 
อนันต4พุฒิ
เมธ 
 
อ. พิศิษฐ4 
พิภพพรพงศ4 

ประธาน
หลักสูตร 
 

อ.ดร.        
เจนจิรา นามี 
 
 
อ.ฉัตรเกษม 
ดาศรี 
 
 
อ.พรรณี 
 พิมพ4โพธิ์ 

อ.คณิต 
 เรืองขจร 

 1.3.1.2 จํานวน
ผลงานเชิงประจักษ4 
ผลงานวิจัยทางวิชาการ
ของนักศึกษาที่ได�รับ
การเผยแพร ระดับชาติ 
หรือนานาชาติตาม
เกณฑ4 กพอ. กําหนด 

15 ผลงาน    

1.4. เสริมสร�าง
ความรู� และ
ทักษะ soft kill 
ของนักศึกษา
ให�ตรงตาม
ความต�องการ

1.4.2 โครงการพัฒนา
ทักษะและทดสอบด�าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษ 

1.4.2.1 ร�อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ าน
ทักษะด�านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (IC3) ต อจํานวน
นักศึกษาชั้นป_ที่ 3 
ทั้งหมด 

90 ร�อยละ • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

• พัฒนาหลักสูตรการจัด

ฝyกอบรมทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

 อ.วนาล ี
เพ็รชรื่น 

อ.วนาลี 
เพ็รชรื่น 

อ.คณิต 
 เรืองขจร 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

ของ
ตลาดแรงงาน 
และเป=นที่
ยอมรับของ
สังคม 

 •  

• จัดกิจกรรมการฝyกอบรม 

• จัดการทดสอบทักษะด�าน

ภาษาอังกฤษ  

รายงานผลการดําเนินงาน
เพื่อปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานให�ดีขึ้นอย าง
ต อเนื่อง 

1.4.2.2 ร�อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ าน
ทักษะด�านาษาอังกฤษ 
ต อจาํนวนนักศึกษาชั้น
ป_สุดท�าย 
(CEFR) 
- ระดับ B1(ปริญญาตรี) 
- ระดับ B2(บัณฑิตศึกษา) 

80 ร�อยละ  

1.4.3 โครงการพัฒนา
ทักษาะ Soft Skill ให�กับ
นักศึกษา 

1.4.3.1 จํานวน
โครงการที่พัฒนา   
soft skill ให�กับ
นักศึกษา 

1 โครงการ วางแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนา Soft Skill ให�
เหมาะสมกับบริบท เช น เป=น
ผู�มีความคิดสร�างสรรค4 สร�าง
นวัตกรรม การเป=น
ผู�ประกอบการ การมีภาวะ
ผู�นํา ที่ทันต อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
ผสมผสานทักษะดิจิทัลกับ
ความเข�าใจทางสังคม และ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรม 
ประเมินความสําเร็จ และมี

20,000 อ.วุฒิวัฒน4 
อนันต4พุฒิ
เมธ 
 

อ.ฉัตรเกษม 
ดาศรี 
 

อ.คณิต 
 เรืองขจร 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

การจัดการความรู� 
 

1.6 ผลิตและ
พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาตาม
ความเชี่ยวชาญ
ด�านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1.6.1 โครงการผลิตและ
พัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาตามความ
เชี่ยวชาญด�านวิชาการ
และวิชาชีพ 
กิจกรรมย)อยที่ 1  
โครงการผลิตและพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา
ตามความเชีย่วชาญด�าน
วิชาการและวิชาชีพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร4 
กิจกรรมย)อยที่ 2 
โครงการผลิตและพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา
ตามความเชีย่วชาญด�าน
วิชาการและวิชาชีพ
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร4 
กิจกรรมย)อยที่ 3 

1.6.1.1 จํานวน
นักศึกษาคงอยู 
หลักสตูรปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา 

600 คน ส งเสริมการสร�างสรรค4ผลงาน
ของนักศึกษา เช น เข�าร วม
ประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอ
ผลงานการตีพิมพ4เผยแพร 
ผลงานการแข งขัน/การ
ประกวด เป=นต�น 

 หลักสตูร 
 

ประธาน
หลักสูตร 

อ.คณิต  
เรืองขจร 

1.6.1.4 ร�อยละของ
การได�งานทําหรือ
ประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ป_ ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 350
กิโลเมตร ต อจํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

70 ร�อยละ พัฒนาความรู�และทักษะของ

นักศึกษา 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

โครงการผลิตและพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา
ตามความเชีย่วชาญด�าน
วิชาการและวิชาชีพ
สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป 
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 ยุทธศาสตร�ที่ 2 การผลิตและเผยแพร ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 เพื่อส งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให�เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ� 

2.1.ส งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย4การพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความร วมมือของหน วยงานและความต�องการ
ของหน วยงาน ชุมชน และสังคม 

2.2.ส งเสริมการเผยแพร ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3.พัฒนาศักยภาพการสร�างสรรค4ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร�างสรรค4 ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร4 

กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

2.1 ส งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสร�างสรรค4 
ร วมกับ
หน วยงาน   
ภายใน ภายนอก 
ชุมชน และ
สังคม 

2.1.1 โครงการผลิตผล
งานวิจัยและงาน
สร�างสรรค4 และ
นวัตกรรม ที่ตอบโจทย4
การพัฒนาประเทศ 

2.1.1.1จํานวนสัญญา
หรือโครงการวิจัยที่
ได�รับการสนับสนุนจาก
หน วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการ
แก�ไขปGญหาความ
เหลื่อมล้ํา เสริมสร�าง
พลังทางสังคมเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนและท�องถิ่นใน
การพัฒนาตนเองและ
จัดการตนเอง 

1 สัญญา/
โครงการ 

• พัฒนาระบบกลไกการ

จัดหาเงินทุนสนับสนุนการ

วิจัยที่ตอบโจทย4การพัฒนา 

เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 

• วางแผนและบริหารทุนวิจัย

ที่ตอบโจทย4การพัฒนา เชิง

พื้นที่และเชิงประเด็น 

• บ มเพาะนักวิจัยในการเขียน

ข�อเสนอโครงการ 

• จัดหางบประมาณสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรม

 หลักสตูร ประธาน
หลักสูตร 

อ.ฉัตรเกษม  
ดาศรี 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

 2.1.1.2 จํานวน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย4
การพัฒนาเชิงพื้นที่
และเชิงประเด็น 

1 ผลงาน หน วยงานภาครัฐ และเอกชน 
• รายงานผลการดําเนินการ
ตามแผน 

2.1.1.3 ร�อยละของ
ข�อเสนอโครงการวิจัยที่
ได�รับการอนุมัตติ อ
จํานวนโครงการวิจัยที่
ยื่นเสนอทั้งหมดทั้งทุน
ภายในและทุน
ภายนอก ต อจํานวน
ข�อเสนอโครงการวิจัย
ทั้งหมด 

60 ร�อยละ 

2.1.2 โครงการสร�าง
ความร วมมือกับชุมชน / 
หน วยงานภายนอกเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัย 

2.1.2.1 จํานวน
นวัตกรรม     
สิ่งประดิษฐ4 องค4
ความรู�ใหม ที่เกิดจาก
ความร วมมือกับ
หน วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนในการแก�ไข

12 ผลงาน • สร�างและพัฒนาเครือข าย

ความร วมมือในการพัฒนา

ผลงานวิจัย และศักยภาพ

นักวิจัย 

• ศึกษาประเด็นปGญหา

สําหรับการวิจัย/แก�ไข
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

ปGญหาชมุชนโดยใช�
กระบวนการวิจัย 

ปGญหา 

 ดําเนินการวิจัยตามข�อตกลง
ความร วมมือ 

2.2. ส งเสริมการ
เผยแพร 
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสร�างสรรค4 
ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2.2.1 โครงการเผยแพร 
ผลงานวิจัยและงาน
สร�างสรรค4ที่ตอบโจทย4
การพัฒนาประเทศ และ
ได�รับการอ�างอิงในระดับ
นานาชาติ 

2.2.1.2 ร�อยละของ
จํานวนบทความวิจัย
ของอาจารย4ที่ได�รับ
การอ�างอิงจากฐาน 
TCI กลุ ม 1 (ย�อนหลัง 
5 ป_) ต อจํานวน
ผลงานวิจัยทั้งหมด 

10 ร�อยละ • วางแผนและกําหนด

เปTาหมายจํานวนการตีพิมพ4

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

มีคุณภาพระดับสูงเพื่อให�

ได�รับการอ�างอิงใน

ฐานข�อมูล TCI 1 และ

ฐานข�อมูลในระดับ

นานาชาต ิQ1 - Q4  

• พัฒนาระบบกลไกสนับสนุน

การเผยแพร ผลงานวิจัย

และนวัตกรรม 

• สนับสนุน องค4ความรู� และ

บริการที่เป=นประโยชน4ใน

การตีพิมพ4เผยแพร งานวิจัย

และงานสร�างสรรค4ที่ตอบ

โจทย4การพัฒนาเชิงพื้นที่ใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

    

2.2.1.3 ร�อยละของ
จํานวนบทความวิจัย
ของอาจารย4ที่ได�รับ
อ�างอิงจากฐานข�อมูล
นานาชาต ิQ1-Q4 
(ย�อนหลัง 5 ป_) ต อ
จํานวนผลงานวิจัย
ทั้งหมด 

5 ร�อยละ     
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

• สนับสนุน องค4ความรู� และ

บริการที่เป=นประโยชน4ใน

การตีพิมพ4เผยแพร งานวิจัย

และงานสร�างสรรค4ที่มี

คุณภาพดีเพียงพอที่จะ

ตีพิมพ4ในฐานข�อมูล TCI 1 

และฐานข�อมูลในระดับ

นานาชาต ิQ1 - Q4  

2.2.2 โครงการส งเสริม
การใช�ประโยชน4/ จด
สิทธิบัตร ต อยอด
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร�างสรรค4 

2.2.2.1 จํานวนรายได�
ที่เกิดจากทรัพย4สินทาง
ปGญญาที่ได�รับการต อ
ยอดเชิงพาณิชย4 

3 ร�อยละ • พัฒนาระบบกลไกสนับสนุน
การใช�ประโยชน4 / การจด
ทะเบียน 
• เสริมสร�างความรู� และ
ทักษะนักวิจัย ด�านการต อ
ยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร�างสรรค4 
• ส งเสริมการนําผลงานที่ยื่น
จดทะเบียนทรัพย4สินทาง
ปGญญาสู การต อยอดในเชิง
พาณิชย4เพื่อสร�างรายได�ให�กับ
ชุมชน 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

2.3. พัฒนา
ศักยภาพการ
สร�างสรรค4
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสร�างสรรค4 
ตามความ
เชี่ยวชาญ 

2.3.1 โครงการพัฒนา 
ศูนย4ความเป=นเลิศด�าน
วิจัยนวัตกรรมและ
บริการวิชาการ 
(VALAYA 
Community-based 
Hub) 

2.3.1.1 ร�อยละของ
งานวิจัยที่เกิดจาก
ความร วมมือของ 
PMUs ชุมชน ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย อม ต อจํานวน
งานวิจัยทั้งหมด 
 

20 ร�อยละ      

2.3.3 โครงการส งเสริม
ความเป=นเลิศด�านวิจัย
และนวัตกรรม 

2.3.3.1 ร�อยละของ
อาจารย4ที่ทําวิจัยต อ
จํานวนอาจารย4ทั้งหมด 

50 ร�อยละ      
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ยุทธศาสตร�ที่ 3  การบูรณาการความร วมมือกับหุ�นส วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท�องถิ่น หน วยงาน โรงเรียนเครือข าย และทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต อยอดสู 
เศรษฐกิจสร�างสรรค4  

กลยุทธ� 
1. บูรณาการเครือข ายความร วมมือกับหุ�นส วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท�องถิ่น แก�ปGญหาความเหลื่อมล้ํา และเสริมพลงัทางสังคม  
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเสริมสร�างศักยภาพโรงเรียนเครือข ายเพื่อมุ งสู ความเป=นเลิศ 
3. ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด�วยกลไก BCG Economy Model  
4. ส งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อต อยอดสู เศรษฐกิจสร�างสรรค4 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู การเป=นแหล งเรียนรู�ของการเป=นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่  
6. ส งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ4ตามอัตลักษณ4และความเชี่ยวชาญของศาสตร4/คณะ  

 

กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

3.1. บูรณาการ
เครือข ายความ
ร วมมือกับ
หุ�นส วนทาง
สังคมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท�องถิ่น 

3.1.1 โครงการ
ประสานงานเครือข าย        
ความร วมมือกับหุ�นส วน
ทางสังคมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท�องถิ่น 

3.1.1.1 จํานวนผลงาน 
ผลิตภณัฑ4งาน ที่เกิด
จากความร วมมือกับ
หุ�นส วนทางสังคมเพื่อ
พัฒนาชุมชนท�องถิ่น   

2 ผลงาน • แสวงหาเครือข ายความ
ร วมมือหุ�นส วนทางสังคม
เพื่อเสริมสร�างความ
เข�มแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนและสังคม  

• ทําข�อตกลงความร วมมือ

 หลักสตูร ประธาน
หลักสูตร 

อ. ฉัตรเกษม 
ดาศรี 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

แก�ปGญหาความ
เหลื่อมล้ํา และ
เสริมพลังทาง
สังคม  

เพื่อเสริมสร�างความ
เข�มแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนและสังคม  

• จัดทําแผนพัฒนาการสร�าง
แบรนด4เมือง/ชมุชนแห ง
อนาคต 

• ดําเนินกิจกรรมตามบันทึก
ข�อตกลงความร วมมือ 

ร วมพัฒนาเมืองสร�างสรรค4
เพื่อการพัฒนาอย างยั่งยืน 

3.2.2 โครงการ จัดตั้ง
พัฒนาโรงเรียนสาธิต
จังหวัดสระแก�ว 

3.2.2.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตใน
จังหวัดสระแก�วเพื่อ
เป=นศูนย4ปฏิบัติการ
และการวิจัยโรงเรียน
ในท�องถิ่นสู ระดับสากล 

3 ระดับ • จัดตั้งโรงเรียนสาธิตใน

จังหวัดสระแก�ว/ศูนย4

ปฏิบัติการเรียนรู�ให�ผู�เรียน

มีความรู�และเป=นพลเมือง  

แห งอนาคต 

 

- วิชาการ วิชาการ ผศ.ดร.ชัยวุฒ ิ
เทโพธิ์ 

3.3 ยกระดับ
เศรษฐกิจฐาน
ราก ด�วยกลไก 
BCG Economy 

3.3.1 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก ด�วย
กลไก BCG Economy 
Model 

3.3.1.1 จํานวนผลงาน
เชิงประจักษ4ในการ
พัฒนาพื้นที่แบบบูรณา
การตามโมเดลการ

1  ผลงาน • จัดทําแผนบริการวิชาการ 
• พัฒนาฐานข�อมูลพื้นฐาน 

ปGญหา และความต�องการ
ของชุมชนและท�องถิ่น 

- งานวิจัยและ
พัฒนาฯ 

งานวิจัยและ
พัฒนาฯ 

อ. ฉัตรเกษม 
ดาศรี 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

Model  
 

พัฒนาเศรษฐกิจแบบ 
BCG Economy 

• สํารวจความต�องการของ
หน วยงาน/ชมุชน จัดทํา
แผนที่ (mapping) ความ
เชี่ยวชาญของพื้นที่  
 

• บุคลากร เครือข าย 
หน วยงานที่เกี่ยวข�อง 

• พัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
ตามโมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ BCG 

• จัดทําแผนพัฒนาการสร�าง
แบรนด4เมือง/ชมุชนแห ง
อนาคต 

• เมืองสร�างสรรค4เพื่อการ
พัฒนาอย างยั่งยืน 

พัฒนาศักยภาพ Non-
degree (Re-skill/Up-skill) 
สําหรับผู�ประกอบการท�องถิ่น 

3.4. ส งเสริมการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.4.1 โครงการส งเสริม
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อต อ

3.4.1.1 จํานวน
ผลงาน/นวัตกรรมจาก
การทํานุบํารุง

1 ผลงาน • ส งเสริมการนําเสนอผลงาน

ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ4 

และฟ��นฟูมรดกวัฒนธรรม 

รายได� = 
50,000 บาท 

 

งานวิชาการ งานวิชาการ อ.คณิต  
เรืองขจร 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

เพื่อต อยอดสู 
เศรษฐกิจ
สร�างสรรค4 
 

ยอดสู เศรษฐกิจ
สร�างสรรค4 

ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ4 และฟ��นฟู
มรดกวัฒนธรรม ที่
ก อให�เกิดมูลค าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

• ยกระดับการพึ่งพาตนเอง

แปลงทุนวัฒนธรรมสู สินค�า

และบริการเชิงวัฒนธรรม

ต อยอดสู เศรษฐกิจ

สร�างสรรค4 

ประกวดผลงานศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อก อให�เกิด
รายได� 

3.6. ส งเสริมงาน
พันธกิจสัมพันธ4
ตามอัตลักษณ4
และความ
เชี่ยวชาญของ
ศาสตร4/คณะ  
 

3.6.1 โครงการส งเสริม
งานพันธกิจสัมพันธ4
ตามอัตลักษณ4และความ
เชี่ยวชาญของศาสตร4/
คณะ 

3.6.1.2 ร�อยละ
ความสําเร็จของ
โครงการบริการ
วิชาการที่มีการ
ดําเนินงานตามรูปแบบ
พันธกิจสัมพันธ4ตาม
แผนของคณะ 

80 ร�อยละ • พัฒนาเครือข ายความ

ร วมมือกับภาครัฐและ

ภาคเอกชน  

• ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ใน

การพัฒนาอย างยั่งยืน  

• ดําเนินกิจกรรมในการ

พัฒนา  

ประเมินผลความสําเร็จ 
จัดการความรู�อย างเป=น
ระบบ 

 งานวิจัยและ
พัฒนาฯ 

งานวิจัยและ
พัฒนาฯ 

อ. ฉัตรเกษม 
ดาศรี 

3.6.1.3 จํานวน
โครงการบริการ

1 โครงการ พัฒนาผลงานทางวิชาการที่
เกิดจากการดําเนินการพัฒนา
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

วิชาการที่มีการต อยอด
สู ผลงานวิจัยรับใช�
สังคม 

เชิงพื้นที่ในรูปแบบงานวิจัย
เชิงพื้นที่และการเขียนตํารา
หรือหนังสือ 

 

ยุทธศาสตร� 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป=นดิจิทัล เพื่อมุ งสู ความเป=นเลิศ ได�มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปTาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ� 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ งสู ความเป=นเลิศ  
2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
3. ส งเสริมการนาํระบบ Digital มาใช�ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู ต�นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
5. พัฒนาขีดความสามารถในการแข งขันของโรงเรียนสาธิต มรวอ. 

กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

4.1. พัฒนา
คุณภาพ
มหาวิทยาลัย
เพื่อมุ งสู ความ
เป=นเลิศ 

4.1.1 โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   ตาม
เกณฑ4คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่
เป=นเลิศ (EdPEx) 

4.1.1.1 ร�อยละของ
คณะ/วิทยาลยั ที่มีผล
การประเมินตามเกณฑ4
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เป=น

70 ร�อยละ • บริหารจัดการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน IQA  
• บริหารจัดการคุณภาพ

การศึกษาเพื่อรับการตรวจ
ประเมินภายนอก  

แผ นดิน = 
5,800 บาท 
รายได� = 
3,500 บาท 

 

อ.วนาลี  
เพ็ชรรื่น 

อ.วนาลี  
เพ็ชรรื่น 

ผศ.ดร. ชัยวุฒ ิ
เทโพธิ์ 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

เลิศ (EdPEx) ไม ต่ํากว า 
200 คะแนน ต อ
จํานวนคณะ/วิทยาลัย 
ทั้งหมด 
 
 

• พัฒนาระบบการทํางานเพื่อ
ป�ดช องว างของการพัฒนา
ตามเกณฑ4 EdPEx 

• พัฒนาระบบการถ ายทอด
วิธีการดําเนินการตามเกณฑ4 
EdPEx  
 

• รายงานผลการดําเนินการ
ตามเกณฑ4 EdPEx 

ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ4 EdPEx 

4.1.1.2 ร�อยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนการ
พัฒนาตนเอง 

(Improvement Plan) 
ตามเกณฑ4คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป=นเลิศ 

(EdPEx) 

80 ร�อยละ      

4.1.2 โครงการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสู 
มหาวิทยาลัยแห ง
ความสุข 

4.1.2.1 ค าเฉลี่ยความ
ผูกพันของบุคลากรที่มี
ต อมหาวิทยาลัย 

มากกว า 
4.00 

ค าเฉลี่ย • กําหนดปGจจัยความผูกพัน  

• พัฒนากิจกรรมในการสร�าง

ความผูกกัน  

• กําหนดตัวชี้วัดความผูกพัน 

รายได� = 
15,000 บาท 

 

ผศ.ดร.  
ชัยวุฒ ิ
เทโพธิ์ 

ผศ.ดร. 
ชัยวุฒ ิ
เทโพธิ์ 

ผศ.ดร.ชัยวุฒ ิ
เทโพธิ์ 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

และวิธีการประเมินความ

ผูกพัน  

ประเมินและปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ 

 4.1.2.3 ร�อยละของ
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนที่เข�า
สู ตําแหน งทางวิชาการ/
ตําแหน งที่สูงขึ้นตาม
แผนการพัฒนาตนเอง 

70 ร�อยละ • เตรียมความพร�อมและการ

สร�างแรงบันดาลใจในการ

เข�าสู ตําแหน งที่สูง 

ส งเสริมการเข�าสู ตําแหน งทาง
วิชาการของอาจารย4        
และบุคลาการ 

 ผศ.ดร.  
ชัยวุฒ ิ
เทโพธิ์ 

ผศ.ดร. 
ชัยวุฒ ิ
เทโพธิ์ 

ผศ.ดร.ชัยวุฒ ิ
เทโพธิ์ 

4.1.3 โครงการปรับปรุง
ภาพลักษณ4และส งเสริม
การตลาด 

4.1.3.1 ค าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู�มีส วนได�
ส วนเสียในทุกมิติที่มีต อ
มหาวิทยาลยั 

มากกว า 
4.00 

ค าเฉลี่ย • จัดทําแผนปรับภาพลักษณ4

องค4กร 

• พัฒนาบุคลากร อาคาร

สถานที่ ส งเสริมภาพลักษณ4 

• จัดทําแผนกลยุทธ4ทาง

การตลาด 

จัดกิจกรรมส งเสริมการตลาด
และการสร�างความสัมพันธ4
กับผู�เรียน และลูกค�ากลุ มอื่น 

รายได� = 
10,000 บาท 

 

งานสื่อสารฯ งานสื่อสารฯ อ.กีรฉัตร  
วันช วย 

4.1.4 โครงการส งเสริม 4.1.4.1 จํานวน 1 นวัตกรรม • ปรับระบบการทํางาน   งานบริหาร งานบริหาร อ.กีรฉัตร  



 

49 
 

กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

การจัดการความรู�เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย      

นวัตกรรม                          
หรือเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการที่
นํามาใช�ในการเพิ่ม
ความสามารถให�กับ
อาจารย4 บุคลากรและ
ผู�มีส วนได�ส วนเสีย  
 
 

• พัฒนาความรู�ความสามารถ

และสมรรถนะในการจัดการ

ความรู�ภายในองค4กรและ       

ผู�มีส วนได�เสีย สร�างนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู� โดยการ  

บูรณาการระหว างศาสตร4 

วันช วย 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
สายวิชาการ ด�านคุณวุฒิ
และการดํารงตําแหน ง
ทางวิชาการ 

4.1.5.1 ร�อยละของ
บุคลากรชาวต างชาติที่
ร วมพัฒนา
มหาวิทยาลยัตามพันธ
กิจต อจํานวนอาจารย4
ประจําทั้งหมด 

5 ร�อยละ • สร�างเครือข ายความร วมมือ

กับหน วยงานภายนอกเพื่อ

แสวงหาอาจารย4ต างชาติเพื่อ

ร วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

• จ�างอาจารย4ชาวต างชาติเพื่อ

ร วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

เสริมสร�างความรู�และทักษะ
สําหรับอาจารย4ชาวต างชาติ 

 อ.กีรฉัตร  
วันช วย 

อ.กีรฉัตร  
วันช วย 

อ.กีรฉัตร  
วันช วย 

4.1.5.2. ร�อยละของ
อาจารย4ที่ได�รับรางวัล
ในการจัดการเรียนการ
สอน มีความเชี่ยวชาญ

40 ร�อยละ • เสริมสร�างความรู�และทักษะ

ขอบุคลากร 

• จัดกิจกรรมเพื่อส งเสริม

ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

 หลักสตูร ประธาน
หลักสูตร 

อ.กีรฉัตร  
วันช วย 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

ในศาสตร4 และการ
ขับเคลื่อนพันธกิจ
สัมพันธ4ทั้งในประเทศ
และต างประเทศต อ
จํานวนอาจารย4ทั้งหมด 

สนับสนุนบุคลากรเข�าร วม
การแข งขัน การประกวด 

4.1.5.3 ร�อยละของ
อาจารย4ประจําสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต อจาํนวนอาจารย4
ประจําทั้งหมด 

44 ร�อยละ • จัดสรรทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 

• จัดทําแผนพัฒนาอาจารย4

คุณวุฒิปริญญาเอก  

มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

 หลักสตูร ประธาน
หลักสูตร 

อ.กีรฉัตร  
วันช วย 

4.1.5.4 ร�อยละของ
อาจารย4ประจําสถาบัน
ดํารงตําแหน งทาง
วิชาการ ต อจาํนวน
อาจารย4ประจําทั้งหมด 

44 ร�อยละ • การเตรียมความพร�อมและ
การสร�างแรงบันดาลใจใน
การเข�าสู ตําแหน งที่สูงขึ้น 

• ส งเสริมการเข�าสู ตําแหน ง
ทางวิชาการของอาจารย4
และบุคลากร 

 หลักสตูร ประธาน
หลักสูตร 

อ.กีรฉัตร  
วันช วย 

4.2. พัฒนาการ
บริหาร งานของ
มหาวิทยาลัยตาม
หลัก ธรรมา 

4.2.2 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
สํานักงาน 

4.2.2.1 ร�อยละของ
ส วนงานที่มีค า 
EBITDA 

80 ร�อยละ • ประเมินผลการดําเนินงาน

ของคณะ ศูนย4 สํานัก            

ร.ร.สาธิต และมหาวิทยาลัย  

• บริหารจัดการสํานักงาน 

แผ นดิน = 
187,400 บาท 
รายได� = 
1,040,400 

อ.กีรฉัตร  
วันช วย 

อ.กีรฉัตร  
วันช วย 

อ.กีรฉัตร  
วันช วย 
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กลยุทธ� โครงการ ตวัชีว้ดั เปAาหมาย หน)วยนับ 
แนวทางการดําเนนิงาน/      

คําอธิบายเพิ่มเติม 
งบประมาณ ผู(ดําเนนิการ ผู(รายงาน ผู(กํากับตดิตาม 

ภิบาล (Good 
Governance 

(เชื้อเพลิง วัสดุสํานักงาน 

วัสดุการศึกษา ครุภณัฑ4 

ซ อมแซม สาธารณูปโภค 

ค าจ�างเหมาบริการ) 

• ก อสร�าง ปรับปรุง และ

พัฒนาอาคารสถานที่ 

• บริหารจัดการความเสี่ยง 

ตรวจสอบภายใน 

บาท 
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คําอธิบายและเกณฑ�การประเมิน 
 

คําอธิบายตัวชี้วัดวิสัยทัศน� 
 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน� ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยกับเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG) โดย The time Higher Education Impact Ranking ไม8ต่ํากว8า 1ใน5 ของ

มหาวิทยาลัย 
 คําอธิบาย 

เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยThe Times Higher Education Impact Rankings  หมายถึง เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ทั้งนี้การ
จัดลําดับความสําคัญและเจตนารมณIของ SDGs เพื่อเปJนแนวทางใหKพรKอมรับมือกับความทKาทาย และสรKางอนาคตที่ดีกว8าเดิมสําหรับทุกคนภายในปN พ.ศ. 2573 โดยเป�าหมายเหล8านี้
มุ8งหวังที่จะขจัดความยากจน กระตุKนการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา ปกป�องสิ่งแวดลKอม จัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ       ในขณะเดียวกันส8งเสริมธรรมาภิ
บาล ขับเคลื่อนสันติถาพ และความมั่นคงปลอดภัย เกือบทั่วทุกประเทศ และภาคส8วนต8างๆ รวมถึงระดับอุดมศึกษาเปJนกลไกที่สําคัญในการมีส8วนรวมของเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญอย8างมากในการสรKางองคIความรูK ชี้นําแนวทางและสรKางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวใจหลักของเป�าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนประกอบดKวย 17 เป�าหมายหลักโดยมี169 เป�าหมายย8อย 

เป�าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่  
เป�าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส8งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  
เป�าหมายที่ 3 : สรKางหลักประกันว8าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส8งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย 
เป�าหมายที่ 4 : สรKางหลักประกันว8าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย8างครอบคลุมและเท8าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูKตลอดชีวิต 
เป�าหมายที่ 5 : บรรลุความเท8าเทียมระหว8างเพศ และเสริมสรKางความเขKมแข็งใหKแก8สตรีและเด็กหญิง 
เป�าหมายที่ 6 : สรKางหลักประกันว8าจะมีการจัดใหKมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
เป�าหมายที่ 7 : สรKางหลักประกันใหKทุกคนสามารถเขKาถึงพลังงานสมัยใหม8ที่ยั่งยืนในราคาที่ย8อมเยา  
เป�าหมายที่ 8 : ส8งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต8อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจKางงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสําหรับทุกคน 
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เป�าหมายที่ 9 : สรKางโครงสรKางพื้นฐานที่มีความทนทาน ส8งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส8งเสริมนวัตกรรม 
เป�าหมายที่ 10 : ลดความไม8เสมอภาคภายในประเทศและระหว8างประเทศ 
เป�าหมายที่ 11 : ทําใหKเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยIมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตKานทานและยั่งยืน 
เป�าหมายที่ 12 : สรKางหลักประกันใหKมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
เป�าหมายที่ 13 : ดําเนินมาตรการเร8งด8วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
เป�าหมายที่ 14 : อนุรักษIและใชKประโยชนIจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย8างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป�าหมายที่15: ปกป�อง ฟabนฟู และสนับสนุนการใชKระบบนิเวศบนบกอย8างยั่งยืน จัดการปcาไมKอย8างยั่งยืน ต8อสูKกับการกลายสภาพเปJนทะเลทราย หยุดการ     เสื่อมโทรมของ

ที่ดินและฟabนสภาพกลับมาใหม8 และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
เป�าหมายที่16: ส8งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหKทุกคนเขKาถึงความยุติธรรม และสรKางสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุก

ระดับ 
เป�าหมายที่17: สรKางพลังแห8งการเปJนหุKนส8วนความร8วมมือระดับสากลต8อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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คําอธิบายและเกณฑ�การประเมินเป/าประสงค� 
 เป/าประสงค�ที่ 1 บัณฑิตเปJนผูKรอบรูKมีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปJนผูKประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเปJนผูKนําการเปลี่ยนแปลง                                       
                               ก8อใหKเกิดประโยชนIต8อสังคม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนนักศึกษาคงอยู8ทุกระดับการศึกษา  
  - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
  - นักศึกษาหลักสูตระยะสั้น  
  - นักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหน8วยกิต  
 คําอธิบาย 

หลักสูตรระยะสั้น  หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระยะสั้นเพื่อสรKางทักษะใหม8 (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) โดยผ8านความเห็นชอบจากสภา  
                                   มหาวิทยาลัย  
การเรียนแบบสะสมหน2วยกิต หมายถึง การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เปiดโอกาสใหKบุคคลทั่วไปสามารถไดKเขKาเรียนตามมาตรฐานการ 
                                                 เรียนของมหาวิทยาลัย และนําผลการเรียนในรายวิชามาเทียบโอนไดK 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาการส8งเสริมพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sanbox) 
คําอธิบาย 
การจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) หมายถึง  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อทดลองวิธีการขยายผลนวัตกรรม 

 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4  รKอยละของรายไดKการจัดการเรียนรูKตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Shot Course) สรKางทักษะใหม8 (Reskill) และการยกระดับ
ทักษะเดิม (Upskill) ต8อรายไดKจากการจัดการศึกษา  

เกณฑ�การประเมิน  
จํานวนรายไดKการจัดการเรียนรูKตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 

(Short Course) สรKางทักษะใหม8 (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) X 100 
จํานวนรายไดKจากการจัดการศึกษาทั้งหมด  

 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5  จํานวนผลงานสรKางสรรคIเชิงประจักษIของนักศึกษาที่ไดKรับรางวัลหรือการเผยแพร8ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 คําอธิบาย 
 ผลงานสร!างสรรค�เชิงประจักษ�ของนักศึกษาที่ได!รับรางวัลหรือการเผยแพร2ในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง ผลงานที่เผยแพร8ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช8น การตีพิมพI      การจัด
นิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เปJนผลงานวิชาการสู8สาธารณะโดยมีการจัดนําเสนอการเผยแพร8ในระดับชาติหรือนานาชาติอย8างเปJนระบบและเปJนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก8อนการเผยแพร8ตKองเปJนที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสรKางสรรคI ที่มีความเปJนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย8างเปJนระบบที่เหมาะสม โดย
มีการนําเสนอผลงานไม8นKอยกว8า 5 หน8วยงาน 

1. ระดบัชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม8ต่ํากว8า 3 คน โดยมีองคIประกอบที่สอดคลKองกับเกณฑIการประเมิน ทั้งตKองมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบัน
ร8วมพิจารณาดKวย โดยมีหน8วยงานที่ร8วมนําเสนอผลงานไม8นKอยกว8า 5 หน8วยงาน 

2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร8ผลงานที่เปiดกวKางสาํหรับทุกประเทศ (อย8างนKอย 5 ประเทศที่ไม8อยู8ในกลุ8มอาเซียน) 
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ตัวชี้วัดที่ 1.6  จํานวนผลงานเชิงประจักษIของนักศึกษาที่ไดKรับอKางอิงหรือใชKประโยชนIเชิงพาณิชยI 
คําอธิบาย 
ผลงานที่ได!รับการอ!างอิงหรือใช!ประโยชน�เชิงพาณิชย� หมายถึง การนําผลงานวิจัยหรืองานสรKางสรรคIไปใชKประโยชนIตามวัตถุประสงคIหรือขKอเสนอแนะในเชิงพาณิชยIที่ระบุไวK

ในวัตถุประสงคIของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก8อใหKเกิดประโยชนIชัดเจน 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.7 จํานวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่ไดKรับการเผยแพรIระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑI กพอ. กําหนด 

 คําอธิบาย 
 ผลงานที่ได!รับรางวัลหรือการเผยแพร2ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ� กพอ. กําหนด หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ไดKรับการตีพิมพIในรายงานการ
สืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผูKประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน8วยงานภายนอกสถาบันอย8างนKอย 3 สถาบัน และรวมกันไม8นKอยกว8า รKอยละ 25  
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต8างประเทศไม8นKอยกว8า 3 สถาบัน และรวมกันไม8นKอยกว8า รKอยละ 25 

 ผลงานของหรือผูKสําเร็จการศึกษาที่ไดKรับการยกย8องจากหน8วยงานระดับสถาบัน ซึ่งมีเอกสารรับรองการยกย8อง และเผยแพร8ผลงานนั้น ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
นักศึกษาที่มีส8งผลงานเขKาประกวดแข8งขัน 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.8 จํานวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู8สากลภายใตKขKอตกลง(MOU) ร8วมกับหน8วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัย

ต8างประเทศ  
  สัญญาที่เกิดขึ้นใหม8จากกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู8สากล หมายถึง สัญญาที่เกิดจากกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู8สากลไดKและการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารยI การจัดการศึกษาร8วมกันในลักษณะ Dual Degree หรือการจัดหลักสูตรระยะสั้นร8วมกัน เปJนตKน  
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 ตัวชี้วัดที่ 1.9 จํานวนวิศวกรสังคม ผูKประกอบการใหม8ฝtกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ8มเพาะของมหาวิทยาลัย 

 - วิศวกรสังคม 
 - ผูKประกอบการใหม8ฝtกหัด (Startup) 
คําอธิบาย 
วิศวกรสังคม หมายถึง นักศึกษาที่ผ8านการบ8มเพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเปJนวิศวกรสังคม 4 ประการ ไดKแก8 ทักษะการคิดวิเคราะหIเชิงเหตุ-ผล เห็นปuญหาเปJนสิ่ง

ทKาทาย ทักษะในการสื่อสารองคIความรูKเพื่อแกKปuญหา ทักษะการทํางานร8วมกับผูKอื่นปราศจากขKอขัดแยKง และทักษะการสรKางนวัตกรรมเพื่อสังคม 
กองพัฒนานักศึกษาเปJนผูKรวบรวมขKอมูลจากคณะ/หน8วยงานที่มีการจัดอบรมวิศวกรสังคม  
ผู!ประกอบการรุ2นใหม2 หมายถึง นักศึกษาที่ผ8านการบ8มเพาะทักษะการเปJนผูKประกอบการ และสามารถจัดทําแผนธุรกิจสู8การพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.11 รKอยละของหลักสูตรที่มีศิษยIเก8าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผูKทรงคุณวุฒิร8วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & Senior 

Citizen Engagement index)  
คําอธิบาย  
 ร!อยละของหลักสูตรที่มีศิษย�เก2าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู!ทรงคุณวุฒิร2วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & Senior 

Citizen Engagement index)  หมายถึง ประเมินผลจากจํานวนนักศึกษาและศิษยIเก8าร8วม พัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior Citizen 
Engagement index)  

เกณฑ�การประเมิน  
จํานวนหลักสูตรที่มีศิษยIเก8าจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผูKทรงคุณวุฒิที่ร8วมพัฒนางาน กิจกรรม ของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

X 100 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  

 



แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� สระแก!ว พ.ศ. 2566 

 

- 59 - 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.12 อัตราการมีงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต8อ ภายใน 1 ปN  

ระดับดับปรญิญาตรี  
- สาขาสังคมศาสตรI 
- สาขาวิทยาศาสตรI  
- สาขาวิทยาศาสตรIสุขภาพ 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
- สาขาสังคมศาสตรI  
- สาขาวิทยาศาสตรI 

เกณฑ�การประเมิน 

• ระดับปริญญาตรี สาขาด!านสังคมศาสตร� 
เกณฑ�การประเมิน  

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต8อ ภายใน 1 ปN      
ระดับปริญญาตรี สาขาดKานสงัคมศาสตรI X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

• ระดับปริญญาตรี สาขาด!านวิทยาศาสตร�  
เกณฑ�การประเมิน  

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต8อ ภายใน 1 ปN     
ระดับปริญญาตรี สาขาดKานวิทยาศาสตรI X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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• ระดับปริญญาตร ีสาขาด!านวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
เกณฑ�การประเมิน  

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต8อ ภายใน 1 ปN ระดับปริญญาตรี
สาขาดKานวิทยาศาสตรIสุขภาพ X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
  

• ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด!านสังคมศาสตร� 
เกณฑ�การประเมิน  

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต8อ ภายใน 1 ปN                  
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดKานสังคมศาสตรI X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

• ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาด!านวิทยาศาสตร� 
เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต8อ ภายใน 1 ปN                
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดKานวิทยาศาสตรI 

X 
 

100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 
  ทั้งนี้จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตKองไม8นKอยกว8ารKอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 1.13 ค8าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูKใชKบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ 
คําอธิบาย 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห2งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ไดKมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่     พึงประสงคI

ตามที่หลักสูตรกําหนดไวKใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูKอย8างนKอย 5 ดKานคือ 1) ดKานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดKานความรูK 3) ดKานทักษะทาง ปuญญา         4) ดKานทักษะ
ความสัมพันธIระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดKานทักษะการวิเคราะหIเชิง ตัวเลขการสื่อสารและการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดนี้จะเปJนการประเมินคุณภาพของผลการ
เรียนรูKจากบัณฑิตในมุมมองของผูKใชKบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ไดKรับการประเมินจากผูKใชKบัณฑิตจะตKองไม8นKอยกว8ารKอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 ในกรณีที่หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม8ครอบคลุม สถาบันอุดมศึกษาตKองประเมินตัวชี้วัดดKวย แมKว8าหลักสูตรนั้นจะยังไม8ครอบคลุมการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของ

หลักสูตรในรอบที่ผ8าน มาใชKประกอบการประเมิน 
 - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม8ตKองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูKใชKบัณฑิต 
 - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเปJนนักศึกษาต8างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจ ไม8ถึงรKอยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลKว สามารถอนุโลมใหKใชK

บัณฑิตที่เปJนนักศึกษาชาวไทย เปJนฐานในการคิด เช8น มีนักศึกษาต8างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหKประเมินโดยคิดจากนักศึกษา ไทย จํานวน 10 คนเปJนฐาน 100% 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนนที่ไดK = 
ผลรวมของค8าคะแนนที่ไดKจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ไดKรับการประเมินทั้งหมด 
ตัวชี้วัดที่ 1.14 รKอยละของนักศึกษาที่สอบผ8านทักษะดKานเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะดKานภาษาอังกฤษ 
 - ทักษะดKานเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 
 - ทักษะดKานภาษาอังกฤษ (CEFR)  
   ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 
   ระดับ B2 (ปริญญาโท)  
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คําอธิบาย 
ทักษะด!านเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถดKานคอมพิวเตอรI โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับความรูKทั่วไป การใชKโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานเอกสาร           การคํานวณ การ

นําเสนอ และอินเทอรIเน็ต  
Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือที่ตอบโจทยIการสรKางมาตรฐานทางดKานไอที สําหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองคIความรูKดKานเทคโนโลยี และมี

มาตรฐานที่สามารถตอบสนองกับความหลากหลายของทุกกลุ8มอายุ และทุกกลุ8มอาชีพในปuจจุบัน ที่สามารถนํามาใชKรับรองความรูK ความสามารถ ในการใชKคอมพิวเตอรIพื้นฐาน 
ประกอบดKวย ดKานฮารIดแวรI ซอฟตIแวรI, ดKานโปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป และดKานเครือข8าย กับอินเทอรIเน็ตพื้นฐาน  

 เกณฑ�การประเมิน  
จํานวนนักศึกษาที่สอบผ8านทักษะดKานเทคโนโลยีดิจิทัล  

X 100 
จํานวนนักศึกษาที่เขKารับการสอบ 

ทักษะด!านภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินผลระดับปริญญาตรีใหKเปJนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณI ในพระบรมราชูปถัมภI เรื่องเกณฑIมาตรฐานและ
การรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๑   

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

กรอบอKางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปJนสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ8มสหภาพยุโรป ไดKแบ8งความสามารถทางภาษาอังกฤษเปJน 6 ระดับ ดังต8อไปนี้ 

Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผูKเรียนสามารถเขKาใจขKอความยาวๆ ที่ซับซKอนในหัวขKอที่หลากหลาย และเขKาใจความแฝงไดKสามารถแสดงความคิดเห็นความรูKสึกของตนไดKอย8างเปJนธรรมชาติ โดยไม8

ตKองหยุดคิดหาคําศัพทI สามารถใชKภาษาดKานสังคมการทํางาน หรือดKานการศึกษาไดKอย8างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนขKอความที่ซับซKอนไดKอย8างชัดเจนและถูกตKองตามโครงสรKาง
ไวยากรณI พรKอมทั้งสารถใชKคําเชื่อมประโยคไดKอย8างถูกตKอง 
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C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผูKเรียนมีความสามารถในการใชKภาษาไดKอย8างดีเยี่ยมใกลKเคียงเจKาของภาษา สามารถใชKภาษามาตรฐานไดKอย8างสละสลวย 
ถูกตKองตามจุดประสงคIที่จะสื่อสารไดKดี สามารถอ8าน บทความที่เปJนภาษาตKนฉบับ(โดยเฉพาะอย8างยิ่งดKานวรรณกรรม) ไดKเขKาใจ สามารถและเลือกใชKภาษาสําหรับพูดและเขียนไดKอย8าง
เหมาะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผูKเรียนสามารถในการใชKภาษาในระดับดี สามารถใชKภาษา พูด และเขียนไดKแทบทุกเรื่อง อย8างถูกตKองและคล8องแคล8วขึ้น  รวมทั้งอ8านและทําความเขKาใจ

บทความที่มีเนื้อหายากขึ้นไดK 
B1 (Threshold) : ผูKเรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสําคัญขอขKอความทั่ว ๆ ไปไดKเมื่อเปJนหัวขKอที่คุKนเคย หรือสนใจ เช8น การทํางาน โรงเรียน เวลาว8าง ฯลฯ สามารถ

จัดการกับสถานการณIต8าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว8างการเดินทางในประเทศที่ใชKภาษาไดKสามารถบรรยายประสบการณI เหตุการณI ความฝuน ความหวัง พรKอมใหKเหตุผลสั้นๆ ไดK 
Basic User: 
A2 (Waystage) : ผูKเรียนสามารถใชKและเขKาใจประโยคในชวีิตประจาํวันในระดับกลาง เช8น ขKอมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ8ายใชKสอย สถานที่ ภูมิศาสตรI การทํางาน และ

สามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนขKอมูลทั่วไป และการใชKชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความฝuน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดลKอม และสิง่อื่นๆ ที่จําเปJนตKองใชK   
A1 (Breakthrough) : ผูKเรียนสามารถเขKาใจประโยคง8ายๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตนเอง และผูKอื่นไดK สามารถตั้งคําถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นไดK เช8น เขาอยู8ที่ไหน รูKจัก

ใครบKาง มีอะไรบKาง และตอบ คําถามเหล8านี้ไดK ทั้งยังสามารถเขKาใจบท
สนทนาเมื่อคู8สนทนนาพูดชKา และชัดเจน  

ทั้งนี้สามารถสรุปเปJน ตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่เปJนภาษาสากล (The Common European 
Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ตาม ระดับการศึกษาไดKดังนี้  
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เกณฑ�การประเมิน  

จํานวนนักศึกษาที่สอบผ8านทักษะดKานภาษาอังกฤษ  
X 100 

จํานวนนักศึกษาที่เขKารับการสอบ 
เป/าประสงค�ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส8งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร8วมมือกับหุKนส8วนทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชน ทKองถิ่นเกิดการพัฒนาอย8าง

สมดุล 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รKอยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพIเผยแพร8ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นดKานการจัดการเรียนรูK ดKานการบริการ

และการท8องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสรKางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลKอม ต8อผลงานวิจัยทั้งหมด  
 เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพIเผยแพร8ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 
X 100 

จํานวนผลงานวิจัยทั้งหมด 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.7 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐI องคIความรูKใหม8ที่เกิดจากความร8วมมือกับหน8วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแกKไขปuญหาชุมชน  
คําอธิบาย  
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� องค�ความรู!ใหม2ที่เกิดจากความร2วมมือกับหน2วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก!ไขปlญหาชุมชน หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐI องคIความรูK

ใหม8ที่เกิดจากความร8วมมือกับหน8วยงานภาครัฐ หรือเอกชนไปใชKแกKไขปuญหาชุมชน ในปNงบประมาณ 2565 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.8 รKอยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูKที่ไดKรับการตีพิมพIเผยแพร8ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการ            จัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน/ฝtกหัดครู ต8อจํานวนผลงานวิจัยที่ไดKรับการตีพิมพIเผยแพร8ของอาจารยIทั้งหมด  
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เกณฑ�การประเมิน  
จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูK ที่ไดKรับการตีพิมพIเผยแพร8ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ฝtกหัดครู X 100 
จํานวนงานวิจัยที่ไดKรับการตีพมิพIเผยแพร8ทั้งหมดของอาจารยI  

เป/าประสงค�ที่ 3 เกิดความร8วมมือกับหุKนส8วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทKองถิ่นสู8การเปJนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษI และฟabนฟูมรดกวัฒนธรรมต8อยอดสู8เศรษฐกิจสรKางสรรคI ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเอง  

คําอธิบาย 

 ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนที่มหาวิทยาลัยไดKมีการส8งเสริมพัฒนาชุมชนเปJนไปตามหลักเกณฑI โดยจะการประเมินศักยภาพตําบล ดังนี้ 

1. องคIกรชุมชน ตําบล มี สมรรถนะในการจัดการสูง แผนพัฒนาชุมชน พัฒนาตําบล อย8างบูรณาการ (อปท.ทKองถิ่น กลุ8มสังคม องคIกรชุมชน หน8วยงานรัฐ เอกชน)  
2. การจัดสรรทรัพยากรอย8างเปJนธรรม(ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน งบประมาณ และรายไดKอื่นๆ) ความเปJนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และเกิดความเขKมแข็งทางเศรษฐกิจ 
3. ความสามารถวิเคราะหIรายรับ-รายจ8าย ปรับตัวใหKเศรษฐกิจเปJนบวก สถาบันการเงินของชุมชนจัดการโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน  
4. สัมมาชีพเต็มพื้นที่ ไม8เบียดเบียนตนเอง ผูKอื่น สิ่งแวดลKอม  
5. เกษตรทฤษฎีใหม8 เกษตรที่มุ8งไปสู8เศรษฐกิจพอเพียง และอาหารปลอดภัย  
6. มีสระน้ําประจําครอบครัว มีน้ําใชK ป�องกันน้ําท8วม  
7. การจัดการวิสาหกิจ การแปรรูป อุตสาหกรรมชุมชน ท8องเที่ยวชุมชน  
8. การฝtกอบรมดKานสังคม  
9. การจัดโครงสรKางพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดลKอม พลังงาน  
10. ตําบลปลอดภัย ไม8มีการฆ8า/ข8มขืน/การจี้ปลKน  ป�องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกทางน้ํา ป�องกันหน8วยกูKภัยที่มีความเชี่ยวชาญ 
11. การพัฒนาคุณภาพ กลุ8มเปราะบางอย8างทั่วถึง (เด็ก เยาวชน ผูKสูงวัย คนพิการ เด็กกําพรKา) 
12. ระบบสุขภาพตําบล คุณภาพสูงและประสิทธิภาพ ทุกคนคือญาติ 
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13. ศูนยIเรียนรูKตําบล หKองสมุด พิพิธภัณฑI ศูนยIศิลปะ ศูนยIกีฬา ศูนยIเรียนรูKพิเศษ  
14. ระบบความยุติธรรมชุมชน ความยุติธรรมแบบมีส8วนร8วม ไกล8เกลี่ย   
15. ระบบสื่อสารชุมชน สื่อดิจิทัล ถูกตKอง ครบถKวน ทั่วถึง ทันเวลา  
16. ตําบลทําความดี ถูกตKอง ดีงาม การช8วยเหลือผูKอื่น อนุรักษIสิ่งแวดลKอม วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.2  รKอยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารยIและผูKมีส8วนไดKส8วนเสียใชKชุมชนทKองถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสรKางการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 

คําอธิบาย 

 รายวิชาที่นักศึกษาอาจารย�และผู!มีส2วนได!ส2วนเสียใช!ชุมชนท!องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร!างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ หมายถึง รายวิชาที่มี

คําอธิบายรายวิชาที่สอดคลKองกับเกณฑIการพัฒนาของ SDGs ทั้ง 17 ดKาน หรือรายวิชาที่มีการลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริง 

เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนรายวิชาที่นักศึกษาอาจารยIและผูKมีส8วนไดKส8วนเสียใชKชุมชนทKองถิ่น             
สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาสรKางการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 

 
X 

 
100 

จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปiดสอนในปNการศึกษานั้น  
 

 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนเงินรายไดKที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปต8อยอดสู8เศรษฐกิจสรKางสรรคI  

 คําอธิบาย 

 เศรษฐกิจสร!างสรรค� หมายถึง  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใชKองคIความรูK การศึกษา การสรKางสรรคIงาน และการใชK ทรัพยIสินทางปuญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐาน

วัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม8 เพื่อผลิตสินคKาหรือบริการที่สรKางมูลค8าทางสังคมที่สามารถตอบสนองความตKองการของผูKบริโภคไดK 
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 ตัวชี้วัดที่ 3.5  จํานวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นําไปใชKในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู8การเปJนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่  

 คําอธิบาย 

 แนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นําไปใช!ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู2การเปnนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area-based University) หมายถึง แนวทางการพัฒนาทKองถิ่น ตามพระบรม

ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจKาหัวอยู8 โดยร8วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเปJนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่จะช8วยสรKางชุมชน ใหKเขKมแข็งและยั่งยืน โดยตKองมุ8งพัฒนาใน 3 เรื่อง

สําคัญ (1) ผลิตกําลังคนซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการพัฒนาครูใหKสอดรับกับศตวรรษที่ 21  (2) สรKางผูKประกอบการทKองถิ่น หรือผูKประกอบการสรKางสรรคI  (3) การ

ผนึกกําลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะนําไปสู8การบรรลุเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (Sustainable Development Goals) 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.6 รKอยละของจํานวนเงินที่ไดKรับจากการบริการวิชาการเพื่อจัดหารายไดK 

เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนเงินรายไดKที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปต8อยอดสู8เศรษฐกิจสรKางสรรคI  
X 

 
100 จํานวนที่ไดKรับจัดสรรทั้งหมดของหน8วยงาน 

 

 เป/าประสงค�ที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรูKและการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวัตกรรมทําใหKชุมชนมหาวิทยาลัยและผูKมีส8วนไดKส8วนเสียมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 ตัวชี้วัดที่ 4.3 รKอยละของโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดําเนินการสาํเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Space )  

เกณฑ�การประเมิน 
จํานวนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดําเนินการสาํเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Space ) 

X 100 
จํานวนโครงการพัฒนานวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งกองทุนเริ่มตKนผูKประกอบการ (Pre Seed Fund) 
เกณฑ�การประเมิน 

1. มีการวิเคราะหIความพรKอม วางแผน แต8งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดตั้งกองทุนเริ่มตKนผูKประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

2. มีการจัดทําระเบียบ ขKอบังคับ กองทุนเริ่มตKนผูKประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอใหKคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
3. มีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มตKนผูKประกอบการ (Pre Seed Fund) รKอยละ 50 
4. มีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มตKนผูKประกอบการ (Pre Seed Fund) รKอยละ 80  
5. มีการจัดสรรเงินทุนเพื่อร8วมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อย8างนKอย 1 ราย  

ตัวชี้วัดที่ 4.8 รKอยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑIคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปJนเลิศ (EdPEx) ไม8ต่ํากว8า 200 คะแนน  
เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑIคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปJนเลิศ (EdPEx) ไม8ต่ํากว8า 200 คะแนน 
X 100 จํานวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 

 

คําอธิบายและเกณฑ�การประเมินโครงการ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดKานวชิาการและวิชาชพี เพื่อส8งเสริมการเรียนรูKที่ตอบสนองความตKองการสาํหรับคนทุกช8วงวัย  

เกณฑ�การประเมิน 
 โครงการที่ 1.1.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการระหว8างศาสตรIดKานวิทยาศาสตรIและดKานสังคมศาสตรIและพัฒนาหลักสูตรการเรียนควบ 2 ปริญญา 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีบูรณาการระหว8างศาสตรIดKานวิทยาศาสตรIและดKานสังคมศาสตรI 
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เกณฑ�การประเมิน 
ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว8างศาสตรIดKานวิทยาศาสตรIและดKานสังคมศาสตรI 
ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวK ไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของแผนที่กําหนดไวK 
ระดับ 3 มีผลงานเชิงประจักษIจากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ระดับ 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และมีการเทียบเคียง (Benchmark) กับมหาวิทยาลัยอื่น 
ระดับ 5 มีการถอดบทเรียนและเผยแพร8องคIความรูKสู8สาธารณะเกี่ยวกับการบูรณาการระหว8างศาสตรIดKานวิทยาศาสตรIและดKานสังคมศาสตรI 

 
โครงการที่ 1.1.2  โครงการสนับสนุนการเรียนรูKแบบสะสมหน8วยกิตและออกแบบหลักสูตรที่สามารถสรKางแผนการจัดการเรียนรูKดKวยตนเอง  

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบสะสมหน8วยกิต (สัมฤทธิบัตร) 
 เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการจัดการศึกษา หน8วยการเรียนรูK เอกสาร/สื่อการเรียนรูKของหลักสูตรสําหรับการเรียนการสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา 
ระดับ 2 มีหน8วยการเรียนรูKที่ไดKรับอนุมัติ และมีคู8มือหน8วยการเรียนรูK หรือมีเอกสารหรือสื่อการเรียนรูKของทุกรายวิชาที่เปiดสอนในโครงการ ในเว็บไซตIของหลักสูตรหรือ

คณะ  
ระดับ 3 มีหลักสูตรที่มีผูKสมัครเขKาเรียนในโครงการฯ เปJนไปตามเป�าหมาย นKอยกว8ารKอยละ 50 ของหลักสูตรที่เปiดสอนในโครงการทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่มีผูKสมัครเขKาเรียนในโครงการฯ เปJนไปตามเป�าหมาย มากกว8ารKอยละ 50 ของหลักสูตรที่เปiดสอนในโครงการทั้งหมด 
ระดับ 5 มีนักศึกษาไดKรับการเทียบโอนจากการเรียนในโครงการฯ และสําเร็จการศึกษา 
 

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.2 รKอยละของหลักสูตรที่นักศึกษาสรKางแผนการจัดการเรียนรูKดKวยตนเอง 
 เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนหลักสูตรที่นักศึกษาสรKางแผนการจัดการเรียนรูKดKวยตนเอง 
X 100 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 



แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� สระแก!ว พ.ศ. 2566 

 

- 70 - 

 

โครงการที่ 1.1.3  โครงการส8งเสริมการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
 เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงาน และคู8มือการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
ระดับ 2 มีหลักสูตรที่จัดการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) และเกิดผลงานเชิงประจักษI ไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของจํานวนหลักสูตรเป�าหมาย 
ระดับ 3 มีหลักสูตรที่มีการจัดการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) ร8วมกับหน8วยงานภายนอก และมีการดําเนินกิจกรรมร8วมกัน ไม8นKอยกว8ารKอยละ 

50 ของจํานวนหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่จัดการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) และสามารถต8อยอดสู8ผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร8ในระดับชาติ นานาชาติ ไดKไม8

นKอยกว8ารKอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรเป�าหมาย 
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศ และเผยแพร8องคIความรูKดKานการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
 

โครงการที่ 1.2.1.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงาและตอบสนองการเปJนมหาวิทยาลัยแห8งการเรียนรูK 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ Upskill/Reskill/Life Long Leaning ที่ตอบสนองความตKองการของประชาชนใน
ทKองถิ่น และหน8วยงานภายนอก 
 เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีคําสั่งแต8งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มีแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการ  
ระดับ 2 มีการสาํรวจความตKองการของชุมชน ทKองถิ่น และหน8วยงานภายนอก และมีหลักสูตรระยะสั้นที่ไดKรับการอนมุัติจากสภามหาวิทยาลัย มากกว8ารKอยละ 80 ของ

หลักสูตรที่เสนอ 
ระดับ 3 มีหลักสูตรระยะสั้นที่มีผูKเขKาอบรมเปJนไปตามแผน มากกว8ารKอยละ 80 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปiดอบรม 
ระดับ 4 มีหลักสูตรระยะสั้นที่ดําเนินการต8อเนื่อง และมีผูKเขKาอบรมเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว8ารKอยละ 50 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปiดอบรม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKานการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองความตKองการของชุมชน ทKองถิ่น และหน8วยงานภายนอก 
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โครงการที่ 1.3.1  โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการัดการเรียนรูKเชิงผลิตภาพดKวยกระบวนการจัดการเรียนรูKแบบ ABCD  

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรูKเชิงผลิตภาพดKวยกระบวนการจัดการเรียนรูKแบบ ABCD  
 เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงาน และคู8มือการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรยีนรูKเชิงผลิตภาพ  ดKวยกระบวนการจัดการเรียนรูKแบบ ABCD  
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามปรัชญาการจัดการเรียนรูKเชิงผลิตภาพ ดKวยกระบวนการจัดการเรียนรูKแบบ ABCD ไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของ

กิจกรรมทั้งหมด 
ระดับ 3 มีผลงานเชิงประจักษI/ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดKรับการนําเสนอ ตีพิมพIเผยแพร8ในระดับชาติ/นานาชาติ จากการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรูK

เชิงผลิตภาพ ดKวยกระบวนการจัดการเรียนรูKแบบ ABCD ทุกหลักสูตร 
ระดับ 4 มีผลงานเชิงประจักษI/ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดKรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ การอKางอิง/การใชKประโยชนI จากการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการ

เรียนรูKเชิงผลิตภาพ ดKวยกระบวนการจัดการเรียนรูKแบบ ABCD  
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKานการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรูKเชิงผลิตภาพ ดKวยกระบวนการจัดการเรียนรูKแบบ 

ABCD 
 

โครงการที่ 1.3.2  โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2.1 รKอยละของการใชKจ8ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจKางทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
 เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ8ายจริงเพื่อจัดซื้อจัดจKางทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
X 100 

จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
โครงการที่ 1.3.3  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU Online และ MOOC 

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.3.2 ระดับความสําเร็จของการสรKางหลักสูตรออนไลนI  
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 เกณฑ�การประเมิน 
ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานสรKางหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนI (VRU Online / Thai MOOC) 
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของจํานวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการเปiดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนI และมีผูKเขKาเรียนทั้งภายในและภายนอกเปJนไปตามจํานวนกลุ8มเป�าหมาย ไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของหลักสูตร

ออนไลนIที่เปiดสอนทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่สามารถสรKางรายไดKจากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนIเปJนไปตามเป�าหมายที่กําหนด  
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนI 
 

โครงการที่ 1.3.4  โครงการบริหารจัดการงบประมาณดKานวิชาการ  
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.4.1 รKอยละของการเบิกใชKงบประมาณดKานวิชาการ 
 เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนการเบิกใชKเงินงบประมาณดKานวิชาการ 
X 100 

จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
 
โครงการที่ 1.4.1  โครงการพัฒนาเครือข8ายพันธมิตรหน8วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร8วมจัดการศึกษา 

 ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.1 รKอยละของหลักสูตรที่มีความร8วมมือ (MOU) กับเครือข8ายพันธมิตรหน8วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวทิยาลัยในประเทศเพื่อร8วมจัดการศึกษา 
 เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนหลักสูตรที่มีความร8วมมือ (MOU) กับเครือข8ายพันธมิตรหน8วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร8วมจัดการศึกษา 
X 100 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปiดสอนในมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข8ายพันธมิตร หน8วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร8วมจัดการศึกษา จัดการศึกษาเฉพาะกลุ8ม 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
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เกณฑ�การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และมีการพัฒนาความร8วมมือ MOU ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน8วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยใน

ประเทศ 
ระดับ 2 มีแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการ จากการวิเคราะหIจุดเด8นหลักสูตรและเชื่อมโยงเขKากับความตKองการของหน8วยงาน 
ระดับ 3 มีการดําเนินกิจกรรมตามขKอตกลงความร8วมมือในยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน8วยงานภายนอก มากกว8ารKอยละ 80 ของกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 4 มีเครือข8ายที่ดําเนินกิจกรรมร8วมกันเพิ่มขึ้นมากกว8ารKอยละ 50 ของเครือข8ายเดิม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKานการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน8วยงานภายในประเทศ 
 

โครงการที่ 1.4.2  โครงการสรKางเครือข8ายความร8วมมือกับมหาวิทยาลัยต8างประเทศเพื่อร8วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาษาสู8มาตรฐานสากล 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.2.1 ระดับความสําเร็จของการสรKางเครือข8ายความร8วมมือกับมหาวิทยาลัยต8างประเทศเพื่อร8วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา     สู8มาตรฐาน
ระดับสากล 

เกณฑ�การประเมิน 
ระดับ 1 มีการประสานความร8วมมือและทํา MOU กับมหาวิทยาลัยต8างประเทศ และวางแผนร8วมกันเพื่อร8วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู8มาตรฐานระดับสากล 
ระดับ 2 มีกิจกรรมส8งเสริมศักยภาพอาจารยI นักศึกษา และการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการดําเนินกิจกรรมร8วมกับมหาวิทยาลัยต8างประเทศ 
ระดับ 3 มีการดําเนินกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยต8างประเทศ (แลกเปลี่ยนอาจารยI/ นักศึกษา, จัดการศึกษาแบบ dual degree ,จัดหลักสูตร on demand ของลูกคKา) 

มากกว8ารKอยละ 80 ของกิจกรรมที่ระบุไวKตามแผน 
ระดับ 4 มีเครือข8ายที่ดําเนินกิจกรรมร8วมกันเพิ่มขึ้นมากกว8ารKอยละ 50 ของเครือข8ายเดิม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKานการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู8มาตรฐานระดับสากลกับมหาวิทยาลัยต8างประเทศ 
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โครงการที่ 1.5.1  โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบดKานเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5.1.1 รKอยละของนักศึกษาที่ไดKรับการพัฒนาทักษะดKานเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนนักศึกษาที่ไดKรับการพัฒนาทักษะดKานเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จํานวนนักศึกษาที่ไดKรับการพัฒนาทักษะดKานเทคโนโลยีดิจทิัลและภาษาอังกฤษตามแผน 
 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.1.2  รKอยละของนักศึกษาที่เขKาร8วมทดสอบทักษะดKานเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนนักศึกษาที่เขKาร8วมทดสอบทักษะดKานเทคโนโลยีดิจทิัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จํานวนนักศึกษาที่เขKาร8วมทดสอบดKานเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 
 
โครงการที่ 1.5.2  โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู8การเรียนรูKในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู8การเรียนรูKในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางวิชาการ และวิชาชพี 
เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการพัฒนาทักษะนักศึกษาใน 3 ดKาน ไดKแก8 ทักษะการเรียนรูKในศตวรรษที ่21 ทักษะทางวิชาการ และทกัษะทางวิชาชีพ 
ระดับ 2 มีผลการดําเนินงานโครงการตามแผน ที่ดําเนินการไดKบรรลุเป�าหมายที่กําหนดไวKในโครงการทั้งหมด ไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 
ระดับ 3 มีนักศึกษาที่ผ8านการพัฒนาจากโครงการตามแผนฯ ไดKรับรางวัลจากการแข8งขัน/ประกวด/นําเสนอ ในระดับชาติ/นานาชาติ  
ระดับ 4 มีการเผยแพร8ความสําเร็จของการพัฒนานักศึกษาจากโครงการตามแผนฯ สู8สาธารณะผ8านสื่อออนไลนI และมีผูKเขKาชมมากกว8า 500 ครั้งภายในปNงบประมาณ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKานการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู8การเรียนรูKในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ 
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โครงการที่ 1.5.3  โครงการเสริมสรKางสมรรถนะความเปJนผูKประกอบการ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5.3.1 รKอยละของหลักสูตรที่มีการเปiดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเปJนผูKประกอบการ 
 เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนหลักสูตรที่มีการเปiดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเปJนผูKประกอบการ 
X 100 

จํานวนหลักสูตรที่เปiดสอนทั้งหมด 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5.3.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะการเปJนผูKประกอบการ 
 เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดตั้ง Business unit และมีแผนการพัฒนาทักษะการเปJนผูKประกอบการ และสรKางรายไดKใหKกับนักศึกษา 
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเปJนผูKประกอบการ และสรKางรายไดKใหKกับนักศึกษา ไม8นKอยกว8า รKอยละ 80 ของกิจกรรมที่ระบุไวKตามแผน 
ระดับ 3 มีแผนธุรกิจที่ถูกนําไปดําเนินการจริง และสรKางประโยชนI/รายไดK ไม8นKอยกว8ารKอยละ 50 ของแผนที่ไดKรับการพัฒนา 
ระดับ 4 มีผูKประกอบการที่ดําเนินการธุรกิจตามแผนธุรกิจไดKจริง หรือไดKรับรางวัลจากการเปJนผูKประกอบการ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKานการพัฒนาทักษะการเปJนผูKประกอบการ 

โครงการที่ 1.5.4  โครงการเสริมทักษะการเปJนวิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทยIการพัฒนาของประเทศ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5.4.2 ระดับความสําเร็จของการสรKางวิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทยIการพัฒนาของประเทศ 
 เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผน และคู8มือการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทยIการพัฒนาของประเทศ 
ระดับ 2 มีผลการดําเนินกิจกรรมเปJนไปตามแผนไม8นKอยกว8ารKอยละ 80  
ระดับ 3 มีนวัตกรรมที่เกิดจากวิศวกรสังคมที่สามารถนําไปแกKไขปuญหาของชุมชนไดKจริง และเกิด impact ต8อชุมชน (เทคโนโลยีที่ไดKผลดี รูปแบบและงานที่ตอบสนองชุมชน 

นวัตกรชุมชน) ไม8นKอยกว8านKอยละ 80 ของโครงการที่ดําเนินการ 
ระดับ 4 มีการเผยแพร8ผลงานที่เกิดจากวิศวกรสังคม ในระดับชาติ/นานาชาติ  
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKานการพัฒนาทักษะการเปJนวิศวกรสังคม 
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โครงการที่ 1.6.1  โครงการพัฒนาความร8วมมือระหว8างเครือข8ายศิษยIเก8า เครือข8ายผูKทรงคุณวุฒิเพื่อต8อยอดองคIความรูKและสืบสานสู8นักศึกษา คณาจารยIและประชาชน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.6.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความร8วมมือระหว8างเครือข8ายศิษยIเก8า เครือข8ายผูKทรงคุณวุฒิ เพื่อการต8อยอดองคIความรูKและสืบสานภูมิปuญญาสู8นักศึกษา 
คณาจารยI และประชาชนในทKองถิ่น 
 เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีการสาํรวจขKอมูล และจัดทําฐานขKอมูลเครือข8ายศิษยIเก8า เครือข8ายผูKอาวุโส ขKอมูลองคIความรูKและภูมิปuญญาของเครือข8าย 
ระดับ 2 มีแผนการพัฒนาความร8วมมือระหว8างเครือข8ายศิษยIเก8า เครือข8ายผูKอาวุโสร8วมสบืสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองคIความรูK ส8งผ8านภูมิปuญญาสู8นกัศึกษา คณาจารยI และ

ประชาชนในทKองถิ่น 
ระดับ 3 มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนร8วมกันกับเครือข8ายความร8วมมือระหว8างเครือข8ายศิษยIเก8า เครือข8ายผูKอาวุโสร8วมสืบสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองคIความรูK ส8งผ8านภูมิ

ปuญญา ไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 
ระดับ 4 มีการเผยแพร8องคIความรูKจากการส8งผ8านภูมิปuญญาร8วมกับเครือข8ายความร8วมมือสู8สาธารณะ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKานการพัฒนาชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูKระหว8างเครือข8ายศิษยIเก8า เครือข8ายผูKทรงคุณวุฒิ โดยการต8อยอด

องคIความรูKและสืบสานภูมิปuญญาสู8นักศึกษา คณาจารยI และประชาชนในทKองถิ่น 
 

โครงการที่ 1.7.1  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุ8งเนKนสมรรถนะของครูมืออาชีพ  
 ตัวชี้วัดที่ 1.7.1. รKอยละของบัณฑิตครูที่สอบผ8านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
 เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนบัณฑิตครูที่สอบผ8านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
X 100 

จํานวนบัณฑิตครูทั้งหมด 
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ยุทธศาสตร�ที่ 2 การผลิตและเผยแพร8ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรKางสรรคI เพื่อส8งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากใหKเกิดความสมดุลและยั่งยืน 
โครงการที่ 2.1.1  โครงการการจัดหาทุนสนับสนุนการสรKางโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นดKานการจัดการเรียนรูK ดKานการบริการและการท8องเทียว การเกษตรและ

อาหาร การส8งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลKอม 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นดKานการจัดการเรียนรูK ดKานการบริการและการท8อง
เทียว การเกษตรและอาหาร การส8งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลKอมต8อปN 
 เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทยIการพัฒนา เชิงพื้นที่และเชิงประเด็นดKานการจัดการเรียนรูK ดKานการบรกิารและการท8องเทียว 
การเกษตรและอาหาร การส8งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลKอม 

ระดับ 2 มีแผนบริหารทุนวิจัยและกําหนดเป�าหมายจํานวนผลงานที่ไดKรับเงินทุนสนับสนนุการวิจัยที่ตอบโจทยIการพัฒนา เชิงพื้นที่และเชิงประเด็นดKานการจัดการเรียนรูK 
ดKานการบริการและการท8องเทียว การเกษตรและอาหาร การส8งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลKอม 

ระดับ 3 มีการดําเนินงานจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมหน8วยงานภาครัฐ และเอกชนมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผน เสนอต8อคณะกรรมการ
ของหน8วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 มีการสรKางเครือข8ายแหล8งทุนวิจัยและเครือข8ายนักนักวิจัย 
ระดับ 5 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทยIการพัฒนา เชิงพื้นที่และเชิงประเด็นดKานการจัดการเรียนรูK ดKานการบริการและการท8องเทียว การเกษตรและอาหาร 

การส8งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลKอมต8อปNเปJนไปตามแผน 
 

โครงการที่ 2.1.2  โครงการการพัฒนาโจทยIวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยIการพัฒนาเชงิพื้นที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2.1 ระดับความสําเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ดKานการจัดการเรียนรูKดKานการบริการและการท8องเที่ยว 
การเกษตรและอาหาร การสรKางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลKอม 

เกณฑ�การประเมิน 
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ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ดKานการจัดการเรียนรูKดKานการบริการและการท8องเที่ยว 
การเกษตรและอาหาร การสรKางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลKอม 

ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเป�าหมายจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ดKานการจัดการเรียนรูK ดKานการบริการและการ
ท8องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส8งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลKอมในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 3 มีการบ8มเพาะนักวิจยัในการเขียนขKอเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการขKามศาสตรIเพื่อตอบโจทยIแหล8งทุน (Research Program) 
ระดับ 4 มีการสรKางเครือข8ายเพื่อส8งเสริมการเขียนขKอเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการขKามศาสตรIเพื่อตอบโจทยIแหล8งทุน (Research Program) 
ระดับ 5 มีการนําผลการดําเนินงานตามระดับ 4 มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูKและปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 

โครงการที่ 2.1.3  โครงการการส8งเสริมการตีพิมพIเผยแพร8ผลงานวิจัยและงานสรKางสรรคIในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.3.1 ระดับความสําเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพIเผยแพร8ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น  

เกณฑ�การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร8ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ดKานการจัดการเรียนรูK ดKานการบริการและการท8องเที่ยว 

การเกษตรและอาหาร การส8งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลKอมในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเป�าหมายจํานวนการตีพิมพIผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ดKานการจัดการเรียนรูK ดKานการบริการและการ

ท8องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส8งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลKอมในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 3 มีการสนับสนุนเครื่องมือ องคIความรูK และบริการที่เปJนประโยชนIในการตีพิมพIเผยแพร8งานวิจัยและงานสรKางสรรคIที่ตอบโจทยIการพัฒนาเชงิพื้นที่ในระดับชาติและ

นานาชาติ 
ระดับ 4 มีการส8งเสริมและจัดทําวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณIฯ สาขาวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี จาํนวน 3 ฉบับ 
ระดับ 5 จํานวนผลงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพIเผยแพร8ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ดKานการจัดการเรียนรูK ดKานการ

บริการและ 
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โครงการที่ 2.1.5  โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใชKประโยชนIเชิงพาณิชยI  
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยที่ถูกนําใชKประโยชนIในชุมชนและเชิงพาณิชยI 

เกณฑ�การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชKประโยชนIในชุมชน และเชิงพาณิชยI 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเป�าหมายจํานวนผลงานวิจัยที่ถูกไปใชKประโยชนIในชุมชน และเชิงพาณิชยI 
ระดับ 3 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยIและนักวิจัยใหKมีสมรรถนะในการสรKางงานวิจัยและงานสรKางสรรคIในการพัฒนาชุมชน และใชKประโยชนIเชิงพาณิชยI 
ระดับ 4 มีการจัดสัมมนา ฝtกปฏิบัติการร8วมกับหน8วยงานผูKใหKทุน ภาครัฐและเอกชนในการสรKางผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยIการพัฒนาชุมชน และใชKประโยชนIเชิง

พาณิชยI 
ระดับ 5 จํานวนผลงานวิจัยที่ถูกนําใชKประโยชนIในชุมชน และเชิงพาณิชยIเปJนไปตามแผน 
 

โครงการที่ 2.1.6  โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส8งเสริมการจดทะเบียน  
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่ไดKรับการจดทะเบียนจากหน8วยงานที่เกี่ยวขKอง 
 

เกณฑ�การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่ไดKรับการจดทะเบียนจากหน8วยงานที่เกี่ยวขKอง 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเป�าหมายจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยIการพฒันาเชิงพื้นที่ไดKรับการจดทะเบียนจากหน8วยงานที่เกี่ยวขKอง 
ระดับ 3 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหKสามารถผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกตIและพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน8วยงานที่เกี่ยวขKองไดK 
ระดับ 4 มีการสรKางเครือข8ายส8งเสริมและสนับสนุนใหKอาจารยIและนักวิจัยผลิตผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่ตอบโจทยIการพัฒนาเชิงพื้นที่ไดKรับการจดทะเบียน 
ระดับ 5 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูKเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู8จดทะเบียนจากหน8วยงานที่เกี่ยวขKอง 
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โครงการที่ 2.2.1  โครงการพัฒนาวิจัยสู8การถ8ายทอดเทคโนโลยีหรือองคIความรูKต8อภาครัฐ ภาคเอกชน  
 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการถ8ายทอดเทคโนโลยีหรือองคIความรูKต8อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกกําหนดเปJนนโยบายสาธารณะ 

เกณฑ�การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาการถ8ายทอดเทคโนโลยีหรือองคIความรูKต8อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกกําหนดเปJนนโยบายสาธารณะ 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเป�าหมายของการถ8ายทอดเทคโนโลยีหรือองคIความรูKต8อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกกําหนดเปJนนโยบายสาธารณะ 
ระดับ 3 มีการพัฒนาฐานขKอมูลขนาดใหญ8 (Big Data) เพื่อรองรับการสรKางงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ 
ระดับ 4 พัฒนางานวิจัยสู8การถ8ายทอดเทคโนโลยีหรือองคIความรูKต8อภาครัฐ ภาคเอกชนมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผน เสนอต8อคณะกรรมการของหน8วยงาน และ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดKรับการพัฒนาการถ8ายทอดเทคโนโลยีหรือองคIความรูKต8อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกกําหนดเปJนนโยบายสาธารณะเปJนไปตามแผน 

 
โครงการที่ 2.3.1  โครงการเครือข8ายความร8วมมือกับหน8วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อแกKไขปuญหาของชุมชนและทKองถิ่น   

 ตัวชี้วัดที่ 2.3.1.1 ระดับความสําเร็จของเครือข8ายความร8วมมือกับหน8วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อแกKไขปuญหาของชุมชนและทKองถิ่น 
เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกในการขอทุนสนับสนุนจากหน8วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแกKไขปuญหาความ เหลื่อมล้ํา เสริมสรKางพลังทางสังคม เพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนและทKองถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 

ระดับ 2 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อส8งเสริมการผลิตนวัตกรรมที่ไดKจากผลงานวิจัยเพื่อแกKไขปuญหาชุมชนทKองถิ่น 
 ระดับ 3 มีการสรKางความร8วมมือกับเครือข8าย หน8วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและสรKางนวัตกรรมในการแกKปuญหาชุมชน 
ระดับ 4 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูKร8วมกับเครือข8ายเกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแกKไขปuญหาชุมชนทKองถิ่น 
ระดับ 5 จํานวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ไดKรับการสนับสนนุจากหน8วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแกKไขปuญหาความ เหลื่อมล้ํา เสริมสรKางพลังทางสังคม เพิ่มขีด

ความสามารถของชุมชนและทKองถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเองเปJนไปตามแผน 
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โครงการที่ 2.3.2  โครงการสรKางนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแกKไขปuญหาของชุมชนทKองถิ่น  
 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมที่ไดKจากผลงานวิจัยเพื่อแกKไขปuญหาชุมชนทKองถิ่น 

เกณฑ�การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ไดKจากผลงานวิจัยเพื่อแกKไขปuญหาชุมชนทKองถิ่น 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเป�าหมายจํานวนผลงานนวัตกรรมที่ไดKจากผลงานวิจัยเพื่อแกKไขปuญหาชุมชนทKองถิ่น 
ระดับ 3 มีการบ8มเพาะอาจารยIใหKสามารถพัฒนานวัตกรรมที่ไดKจากผลงานวิจัยเพื่อแกKไขปuญหาชุมชนทKองถิ่น 
ระดับ 4 มีการสรKางความร8วมมือกับเครือข8าย หน8วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลติงานวิจัยและสรKางนวัตกรรมในการแกKปuญหาชุมชน 
ระดับ 5 จํานวนนวัตกรรมที่ไดKจากผลงานวิจัยเพื่อแกKไขปuญหาชุมชนทKองถิ่นเปJนไปตามแผน 

โครงการที่ 2.4.1  โครงการส8งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูKเพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1.1 รKอยละของอาจารยIครุศาสตรIที่ร8วมมือกับเครือข8ายในการสรKางผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนไดKรับการตีพิมพIเผยแพร8ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับ

มาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เกณฑ�การประเมิน  

จํานวนอาจารยIครุศาสตรIที่ร8วมมือกับเครือข8ายในการสรKางผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนไดKรับการตีพิมพIเผยแพร8ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน X 100 

จํานวนอาจารยIครุศาสตรIทั้งหมด  
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 ยุทธศาสตร�ที่ 3 การบูรณาการความร8วมมือกับหุKนส8วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ทKองถิ่น หน8วยงาน โรงเรียนเครือข8าย และทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต8อยอดสู8
เศรษฐกิจสรKางสรรคI 
 โครงการที่ 3.1.1  โครงการพัฒนางานวิชาการสู8งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการสรKางผลงานของอาจารยIรับใชKสังคม 

เกณฑ�การประเมินผล 

ระดับที่ 1 มีรายงานผลสภาพการณIก8อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพื้นที่เป�าหมาย 

ระดับที่ 2 เกิดการมีส8วนร8วมและยอมรับของสังคม/พื้นที่เป�าหมาย 

ระดับที่ 3 สรKางกระบวนการที่ทําใหKเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยใชKองคIความรูKหรือความเชี่ยวชาญที่ใชKในการทํางานใหKเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งคาดการณIสิ่งที่จะ

ตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น และประเมินผลลัพธIการเปลี่ยนแปลง 

ระดับที่ 4 มีการจัดทําเอกสารผลงานเพื่อชี้ใหKเห็นว8าเปJนผลงานที่ทําใหKเกิดการพัฒนาเปJนประโยชนIต8อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเกิดความกKาวหนKาทางวิชาการ 

หรือเสริมสรKางความรูKหรือก8อใหKเกิดประโยชนIต8อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาอย8างไร และสรKางแนวทางการติดตามและรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหKคงอยู8ต8อไป 

ระดับที่ 5 มีการเผยแพร8โดยจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปiดเยี่ยมชมพื้นที่และตKองมีการเผยแพร8สู8สาธารณชนอย8างกวKางขวาง เปJนไปตามเกณฑI ก.พ.อ. 

โครงการที่ 3.2.1  โครงการพัฒนาศักยภาพทKองถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและทKองถิ่นในการจัดการตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพทKองถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
 
เกณฑ�การประเมิน 

ระดับที่ 1 มีระบบกลไกพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขายุทธศาสตรI BCG ไดKแก8 1) สาขาเกษตรและอาหาร 2) สาขาสุขภาพและการแพทยI 3) สาขาเคมีชีวภาพ 4) 
สาขาการท8องเที่ยวและเศรษฐกิจสรKางสรรคI  

ระดับที่ 2 มีแผนพัฒนากําลังคนและพัฒนาเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ระดับที่ 3 มีการพัฒนาศักยภาพกําลังคนและพัฒนาพื้นที่ตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
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ระดับที่ 4 มีการจKางงาน เพิ่มมูลค8าทางเศรษฐกิจ 
ระดับที่ 5 มีโมเดลเศรษฐกิจสู8การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
โครงการที่ 3.4.1 โครงการเสริมสรKางการเรียนรูKเชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Leb) 
ตัวชี้วัดที่ 3.4.1.1 ระดับความสําเร็จของการสรKางพื้นที่ตKนแบบปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 

  คําอธิบาย 

  กระบวนการสร!างพื้นต!นแบบ ประกอบดKวย  

1. หลักสูตร/คณะทํางานรวบรวมแนวคิด กําหนดประเด็นการปฏิรูป เป�าหมาย วัตถุประสงคIที่ตKองการ 

2. รวบรวม คKนหา คัดเลือก (Mapping)  ผูKเขKาร8วมกระบวนการ  โดยมีเงื่อนไขปuจจัยความสําเร็จ ดังนี้ 

   2.1 เปJนผูKนําชุมชนที่มีส8วนเกี่ยวขKองและมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งอาจรวมถึงผูKที่มีส8วนเกี่ยวขKองจากภาคส8วนต8างๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวขKองกัน โดยมีคุณสมบัติ

ผูKเขKาร8วมกระบวนการที่สําคัญ 3 ประการคือ Insightful (รูKจริงในประเด็นปฏิรูป), Influential (มีบทบาทสามารถสรKางการเปลี่ยนแปลงไดK หรือโนKมนKาวผูKอื่นในมาร8วมขับเคลื่อนไดK) & 

Interest (Commitment to Drive Change) (มีความปรารถนาที่จะสรKางใหKเกิดการเปลี่ยนแปลง) 

   2.2 สามารถเขKาร8วมกระบวนการไดKตลอดกระบวนการแบบมีส8วนร8วม เพื่อผูKนําชุมชน ผูKเขKาร8วมกระบวนการไดKแลกเปลี่ยนมุมมองต8อความทKาทาย เกิดความตระหนักรูKถึง

ความสลับซับซKอนของประเด็น สถานการณI ความทKาทายของระบบ รวมถึงเปJนส8วนหนึ่งที่ผูKเขKาร8วมแสดงใหKเห็นถึงความมุ8งมั่น ตKองการมีส8วนร8วม มีความปรารถนา ที่จะสรKางใหKเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เปJนการเปลี่ยนแปลงที่ตKนตอ รากของปuญหา มิใช8การสรKางการเปลี่ยนแปลงในระดับปรากฏการณI (Events) 

3. Pre-Social Lab (Convening & Engaging) กระบวนการเชิญ เตรียมความพรKอมและสรKางการมีส8วนร8วมใหKกับกลุ8มผูKเขKาร8วมเป�าหมาย ที่จะเชิญเขKาร8วมกระบวนการ   โดย

การแนะนําโครงการ เป�าหมาย สรKางความคุKนเคยกับผูKเขKาร8วม รวมถึงการเก็บขKอมูล ความเห็นเบื้องตKนในประเด็นปฏิรูป โดยการสัมภาษณIตัวต8อตัว สัมภาษณIทางโทรศัพทI หรือใหKผูKที่ถูก

เชิญเขKาร8วมกระบวนการตอบแบบสอบถามที่ออกแบบไวK หลังจากนั้นทีมคณะทํางานจะรวบรวมขKอมูลจากการสัมภาษณIมาจัดทําเปJนรายงาน Pre-Social Lab เพื่อใชKเปJนขKอมูลนําเขKา 

(Input) ในกระบวนการหKองปฏิบัติการทางสังคมต8อไป โดยรายงานดังกล8าว มิใช8การวิเคราะหIเพื่อสรุปบทสัมภาษณI หากแต8จะเปJนการรวบรวมความเห็น ขKอมูลโดยตรงจากการสัมภาษณI

ของผูKเขKาร8วมกระบวนการ 
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4. กระบวนการหKองปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) คือการสรKางพื้นที่ พื้นที่กลาง พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการทดลองปฏิบัติการร8วมกันของผูKนํา  ผูKมีส8วนเกี่ยวขKอง หรือในหลาย

กรณีอาจรวมผูKที่มีความเห็นต8าง คู8ขัดแยKง ผูKที่ไดKรับผลกระทบ เพื่อร8วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณI ร8วมกันเรียนรูK และเขKาใจความเชื่อมโยงขององคIประกอบต8าง ๆ อย8างเปJนระบบ 

รวมถึงร8วมกันตระหนัก รับรูKถึงความทKาทายต8าง ๆ ที่มีอยู8รอบตัว และร8วมกันกําหนดวิสัยทัศนI ออกแบบ โดยพื้นที่ที่สรKางขึ้นมา เปJนพื้นที่ที่เปiดใหKทุกฝcายไดKมีโอกาสเปiดใจ เปiดความคิด 

ร8วมเรียนรูK รวมถึงการเปiดโอกาสใหKไดKร8วมออกแบบ สรKางตKนแบบความ ร8วมมือ ทดลองทํางานร8วมกันในแนวราบ เพื่อก8อใหKเกิดแนวคิดและอาจรวมถึงนวัตกรรม เพื่อสรKางหรือรองรับการ

เปลี่ยนแปลง ความทKาทาย รวมถึงวิธีการทํางานร8วมกันร8วมกันแบบที่ไม8เคยทํามาก8อน โดยมีเป�าหมายร8วมที่ยิ่งใหญ8 เพื่อบรรลุเป�าหมายสูงสุด และสรKางตKนแบบ (Prototype) เพื่อทดลอง

เริ่ม ในวิธีทํางานร8วมกันแบบใหม8 สรKางวัฒนธรรมความร8วมมือ (Collaborative Culture) 

5. Post-Social Lab คือกระบวนการติดตาม สนับสนุนใหKผูKเขKาร8วมกระบวนการไดKมีโอกาสทดลอง นําแนวคิด ตKนแบบ (Prototype) ที่ไดKร8วมกันคิด ออกแบบ วางแผนไวK ไปสู8

การทดลองปฏิบัติจริง (Prototype Testing) โดยการติดตาม สนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนประสานงานผูKที่เกี่ยวขKองใหKเกิดการขับเคลื่อนอย8างต8อเนื่อง การสนับสนุนดKานวิชาการ  การ

เก็บขKอมูล การวิจัย และอาจรวมถึงการสนับสนุนดKานทรัพยากรอื่น ๆ  เช8น งบประมาณ คน สถานที่ ทั้งนี้เพื่อใหKเกิดการลงมือสรKางการเปลี่ยนแปลงจริงอย8างต8อเนื่อง และเพื่อที่ผูKเขKาร8วม

กระบวนการจะไดKนําประสบการณI ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูKและพัฒนาตKนแบบ (Prototype) ในกระบวนการ Social Lab เพื่อสรKางใหKเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems Change) 

ต8อไป  

6. การจัดใหKมีองคIกรสนับสนุนกลาง ที่ทํางานเปJนแกนกลางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนอย8างต8อเนื่อง การติดตามและสนับสนุน รวมถึงงานประสานงาน งานวิจัย วิชาการ 

การถอดบทเรียน และอาจรวมถึงการสนับสนุนปuจจัยดKานอื่น ๆ ที่จําเปJนในการทดลอง 

7. การสรKางการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ คือการเรียนรูKและพัฒนาร8วมกันของผูKนําระหว8างทางที่ลงมือทําการเปลี่ยนแปลงร8วมกัน สรKางผูKนําร8วม (Collective Leadership) เพื่อ
สรKางการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ8 (Collective Impact) โดยมีเป�าหมายคือเพื่อสรKางเครือข8ายความร8วมมือในระยะยาว ผ8านการเรียนรูKกระบวนการการทดลองทํางานร8วมกัน สรKาง
วัฒนธรรมความร8วมมือ (Culture of Collaboration) มิใช8ผลสําเร็จของตKนแบบโครงการที่ทดลองทําแต8เพียงอย8างเดียว 
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 เกณฑ�การประเมินผล 
ระดับที่ 1 มีแผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ8านการเรียนรูKเชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) โดยใชKชุมชนเปJนฐาน รKอยละ 30 ของหลักสูตรที่เปiดสอน 
ระดับที่ 2 สรKางเครือข8ายความร8วมมือเพื่อสรKางพื้นที่ พื้นที่กลาง พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการทดลองปฏิบัติการร8วมกันของผูKนํา  ผูKมีส8วนเกี่ยวขKอง หรือในหลายกรณีอาจรวมผูKที่มี

ความเห็นต8าง คู8ขัดแยKง ผูKที่ไดKรับผลกระทบ เพื่อร8วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณI ร8วมกันเรียนรูK และเขKาใจความเชื่อมโยงขององคIประกอบต8าง ๆ อย8างเปJนระบบ  
ระดับที่ 3 มีการกําหนดวิสัยทัศนI ออกแบบ โดยพื้นที่ที่สรKางขึ้นมา เปJนพื้นที่ที่เปiดใหKทุกฝcายไดKมีโอกาสเปiดใจ เปiดความคิด ร8วมเรียนรูK รวมถึงการเปiดโอกาสใหKไดKร8วม

ออกแบบ สรKางตKนแบบความ ร8วมมือ ทดลองทํางานร8วมกัน 
ระดับที่ 4 จํานวนผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรูKเชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) โดยใชKชุมชนเปJนฐาน เพื่อสรKางการเปลี่ยนแปลงร8วมกันในพื้นที่ 
ระดับที่ 5 มีตKนแบบ (Prototype) เพื่อทดลองวิธีทํางานร8วมกันแบบใหม8 สรKางวัฒนธรรมความร8วมมือ (Collaborative Culture) 

 

 โครงการที่ 3.5.1 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษIและฟabนฟูมรดกวัฒนธรรมต8อยอดสู8เศรษฐกิจสรKางสรรคI 

ตัวชี้วัดที่ 3.5.1.1 ระดับความสําเร็จทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษI และฟabนฟูมรดกวัฒนธรรม ต8อยอดสู8เศรษฐกิจสรKางสรรคI 
 
เกณฑ�การประเมิน 

ระดับที่ 1 มีผลการสํารวจ คKนหา ขKอมูลทุนทางวัฒนธรรม อนุรักษI และฟabนฟูมรดกวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 2 มีการจัดทําแผนพัฒนาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษI และฟabนฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับที่ 3 สรKางและพัฒนาเครือข8ายความร8วมมือการสรKางทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษI และฟabนฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับที่ 4 มีผลงาน/นวัตกรรมจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษI และฟabนฟูมรดกวัฒนธรรม เพื่อสรKางมูลค8าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 5 เผยแพร8ผลงาน/นวัตกรรมทางดKานศิลปวัฒนธรรมและก8อใหKเกิดมูลค8าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษI และฟabนฟูมรดก

วัฒนธรรม และไดKรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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 โครงการที่ 3.6.1 โครงการผลักดันมหาวิทยาลัยเปJนตลาด(University as Market place) เพื่อรองรับสินคKาชุมชน 
ตัวชี้วัดที่ 3.6.1.1 ระดับความสําเร็จของการเปJนมหาวิทยาลัยใหKเปJนตลาด (University as Market place) เพื่อรองรองสินคKาชุมชน 
เกณฑ�การประเมิน 

ระดับที่ 1 มีแผนการพัฒนาความร8วมมือในการสรKางผลผลิตหรือการพัฒนาสินคKา/บริการที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
ระดับที่ 2 มีแผนการตลาดรองรับผลผลิตที่เกิดจากการบริการวิชาการเพื่อรองรองสินคKาชุมชน 
ระดับที่ 3 มีระบบกลไกการบริหารจัดการผลผลิตหรือการพัฒนาสินคKา/บริการที่เกิดจากการบริการวิชาการทั้งในรูปแบบ Online และ Offline 
ระดับที่ 4 รายไดKจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหKเปJนตลาด (University as Market place) เพื่อรองรองสินคKาชุมชน ไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของค8าเป�าหมาย 
ระดับที่ 5 มีหน8วยงานผลักดันใหKเกิดการกระตุKนและเกิดการยอมรับไดKรับมาตรฐานใหKมหาวิทยาลัยเปJนตลาดของชุมชน และสามารถต8อยอดขยายผลทางเศรษฐกิจแบบ

ยั่งยืน 
 

 โครงการที่ 3.7.1 โครงการสรKางเครือข8ายความร8วมมือในการพัฒนาครูและยกระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนาเปJนโรงเรียนสาธิตตKนแบบประจําพื้นที่  
ตัวชี้วัดที่ 3.7.1.2 ระดับความสําเร็จของพื้นที่ตKนแบบโรงเรียนเครือข8ายในการปฏิรูปการเรียนรูKประจําพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกKว 
เกณฑ�การประเมิน 

ระดับที่ 1 มีแผนงานและมีกิจกรรมร8วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข8ายในการปฏิรูปการเรียนรูKประจําพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกKว 
ระดับที่ 2 มีผลงาน/นวัตกรรมความสําเร็จของโรงเรียนเครือข8ายที่เกิดจากการร8วมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูKเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ระดับที่ 3 มีการขยายเครือข8ายความร8วมโรงเรียนเครือข8ายตKนแบบในการปฏิรูปการเรียนรูKประจําพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกKว 
ระดับที่ 4 มีการเผยแพร8ผลงาน/นวัตกรรมในเวทีสาธารณะและไดKรับการยอมรับ/ไดKรับรางวัลในระดับชาติ 
ระดับที่ 5 มีโมเดลพื้นที่ตKนแบบโรงเรียนเครือข8ายในการปฏิรูปการเรียนรูKประจําพื้นที่ 
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 โครงการที่ 3.7.2 โครงการจัดตั้งพัฒนาโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแกKวเพื่อเปJนศูนยIปฏิบัติการเรียนรูKใหKผูKเรียนมรความรูKและเปJนพลเมืองแห8งอนาคต 
ตัวชี้วัดที่ 3.7.2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแกKวเพื่อศูนยIปฏิบัติการและการวิจัยโรงเรียนในทKองถิ่นสู8ระดับสากล 
เกณฑ�การประเมิน 

ระดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหIความตKองการของผูKมีส8วนไดKส8วนเสียในพื้นที่ในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มีการจัดทําแผนการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งที่กําหนดไดKไม8ต่ํากว8ารKอยละ 50 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที่ 3 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งที่กําหนดไดKไม8ต่ํากว8ารKอยละ 80 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที่ 4 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งที่กําหนดไดKครบถKวน รKอยละ 100 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที่ 5 มีโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแกKวเพื่อเปJนตKนแบบปฏิรูปการเรียนรูKใหKผูKเรียนมีความรูKและเปJนพลเมืองแห8งอนาคต และมีนักเรียนเขKาศึกษาเปJนไปตามแบบที่

กําหนดและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

 โครงการที่ 3.8.1 โครงการอนุรักษIพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการอนุรักษIพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
 
 เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานโครงการอนุรักษIพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ 
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของจํานวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการสรุปรายงานผลการดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและรายงานต8อ คณะกรรมการโครงการโครงการอนุรักษIพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามระยะเวลาที่กําหนด 
ระดับ 4 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศเกี่ยวกับการโครงการอนุรักษIพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
ระดับ 5 มีการเผยแพร8แนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
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 โครงการที่ 3.8.2 โครงการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10  
 ตัวชี้วัดที่ 3.8.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ 10 
 เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของจํานวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการสรุปรายงานผลการดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่กําหนด 
ระดับ 4 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศเกี่ยวกับการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10  
ระดับ 5 มีการเผยแพร8แนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 

 ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปJนดิจิทัล เพื่อมุ8งสู8ความเปJนเลิศ ไดKมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป�าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนเลิศ 
 โครงการที่ 4.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนI 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1. รKอยละความหนาแน8นการใชKที่ดินรักษาพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ทั้งหมด 
 
 เกณฑ�การประเมินผล 

จํานวนพื้นที่สีเขียว 
X 100 

จํานวนพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
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 โครงการที่ 4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการสัญจร 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสัญจร   
 เกณฑ�การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการวางแผนผังระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลัย  
ระดับที่ 2 มีการสรKางทางสัญจรทางเดินเทKาไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของพื้นที่จัดสรร 
ระดับที่ 3 มีการสรKางทางสัญจรทางเดินและจักรยานไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของพื้นที่จัดสรร 
ระดับที่ 4 มีการสรKางและพัฒนาระบบถนนและที่จอดรถยนตI  
ระดับที่ 5 มีการจัดระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยไดKอย8างอย8างมีประสิทธิภาพ 
 

 โครงการที่ 4.1.3 โครงการสาธารณูปโภค 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   
 เกณฑ�การประเมิน  
  ระดับที่ 1 มีการวางแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
  ระดับที่ 2 มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม8นKอยกว8ารKอยละ 50  
  ระดับที่ 3 มีการดําเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 
  ระดับที่ 4 มีการรายงานผลการดําเนินงานและการวิเคราะหIความคุKมค8ากับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  ระดับที่ 5 มีการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
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           ตัวชี้วัดที่ 4.1.3.2. รKอยละของการลดลงของการใชKพลังงาน/ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ�การประเมินผล 

ค8าใชKจ8ายดKานพลังงานไฟฟ�าของปuจจุบัน - ค8าใชKจ8ายดKานพลังงานไฟฟ�าของปNก8อน 
X 100 

ค8าใชKจ8านดKานพลังงานไฟฟ�าของปNปuจจุบัน 
  
 โครงการ 4.1.4 โครงการพัฒนาควบคุมอาคารหรือสิ่งก8อสรKาง 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.4.1  รKอยละการเพิ่มขึ้นของอาคารหรือสิ่งก8อสรKาง 
 เกณฑ�การประเมิน 

ขนาดของพื้นที่อาคารหรือสิ่งก8อสรKางใหม8หรือปรับปรุง  
X 100 

พื้นที่ของอาคารหรือสิ่งก8อสรKางทั้งหมด 
  
 โครงการที่ 4.1.5  โครงการพัฒนาการใชKประโยชนIที่ดิน 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.5.1  ระดับความสําเร็จของการใชKประโยชนIที่ดิน   
 เกณฑ�การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการวางแผนผังสิ่งปลูกสรKางการดําเนินงานการใชKประโยชนIที่ดิน   
ระดับที่ 2 มีการสรKางสิ่งปลูกสรKางแผนผังไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของการจัดสรรพื้นที่ตามผัง 
ระดับที่ 3 มีการใชKสิ่งปลูกสรKางและพื้นที่กิจกรรมในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย8างคุKมค8า 
ระดับที่ 4 การใชKสิ่งปลูกสรKางและพื้นที่กิจกรรมในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย8างต8อเนื่อง 
ระดับที่ 5 มหาวิทยาลัยมีรายไดKจากการใชKพื้นที่และสิ่งก8อสรKางภายในมหาวิทยาลัย 
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 โครงการที่ 4.2.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู8การเปJนมหาวิทยลัยดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสรKาง Digital Infrastructure 
 เกณฑ�การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการดําเนินงานปรับปรุงโครงสรKาง Digital Infrastructure 
ระดับที่ 2 มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไม8นKอยกว8ารKอยละ 80ของแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 3 มีการพัฒนาแพลตฟอรIมดิจิทัล (Digital Platform) ที่จะช8วยสนับสนุน 
ระดับที่ 4 มีการใชKประโยชนIจากขKอมูล Big Data เพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชยI 
ระดับที่ 5 มีการทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

 
 โครงการที่ 4.3.1  โครงการจัดตั้งกองทุนเริ่มตKนผูKประกอบการ (Pre Seed Fund) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1  ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งกองทุนเริ่มตKนผูKประกอบการ (Pre Seed Fund) 
 เกณฑ�การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการวิเคราะหIความพรKอม วางแผน แต8งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดตั้งกองทุนเริ่มตKนผูKประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับที่ 2 มีการจัดทําระเบียบ ขKอบังคับ กองทุนเริ่มตKนผูKประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอใหKคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ระดับที่ 3 มีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มตKนผูKประกอบการ (Pre Seed Fund) รKอยละ 50 
ระดับที่ 4 มีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มตKนผูKประกอบการ (Pre Seed Fund) รKอยละ 80  
ระดับที่ 5 มีการจัดสรรเงินทุนเพื่อร8วมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อย8างนKอย 1 ราย 
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 โครงการที่ 4.4.3  โครงการพัฒนาองคIกรสู8องคIกรแห8งการเรียนรูK 
 ตัวชี้วัดที่ 4.4.3.1  ระดับความสําเร็จของดัชนีองคIกรแห8งการเรียนรูK 
 เกณฑ�การประเมิน  

ระดับที่ 1 บุคลากรมีความรูKความเขKาใจว8าการบริหารองคIความรูKมีความสาํคัญต8อการทํางานแต8ยังไม8มีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรูKอย8างเปJนระบบ 
ระดับที่ 2 เริ่มมีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรูKที่สามารถนําไปปรับใชKไดKในหน8วยงานย8อย 
ระดับที่ 3 มีเครื่องมือและกระบวนการบริหารองคIความรูKที่เปJนมาตรฐานและเปJนส8วนหนึ่งของการทํางาน 
ระดับที่ 4 มีการรวบรวม แลกเปลี่ยน แลกประยุกตIใชKองคIความรูKในทุกกระบวนการทํางาน และสามารถวัดผลประโยชนIที่เกิดขึ้นอย8างเปJนรูปธรรม 
ระดับที่ 5 มีการนําความรูKไปต8อยอดจนเกิดเปJนนวัตกรรมอย8างสม่ําเสมอ 

 โครงการที่ 4.4.4  โครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดําเนินการสําเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 4.4.4.1  รKอยละของโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดําเนินสําเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม  
 เกณฑ�การประเมินผล 

จํานวนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดําเนินสาํเร็จ 
X 100 

จํานวนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดําเนินสาํเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม 
 โครงการที่ 4.5.1  โครงการพัฒนาและส8งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร8งใสในการทํางาน 
 ตัวชี้วัดที่ 4.5.1.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร8งใสในการบริหารงาน 
 เกณฑ�การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร8งใสในการทํางาน 
ระดับที่ 2 การดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 3 มีผลการประเมินตามแผนการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร8งใสในการบริหารงาน 
ระดับที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร8งใสในการบริหารงานใหKกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร8งใสในการบริหารงาน และมีการเผยแพร8แนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
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 โครงการที่ 4.5.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย  
 ตัวชี้วัดที่ 4.5.2.1 รKอยละของกฎหมาย ระเบียบ ขKอบังคับที่ไดKรับการพัฒนาปรับปรุงตามแผน 

เกณฑ�การประเมิน  
จํานวนขKอกฎหมาย ระเบียบ ขKอบังคับที่ไดKรับการพัฒนา ปรับปรุง 

X 100 
จํานวนขKอกฎหมาย ระเบียบ ขKอบังคับทั้งหมด ที่ไดKรับการพัฒนาหรือแกKไขตามแผนที่กําหนด 

 
โครงการที่ 4.5.3 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารสํานักงาน  
ตัวชี้วัดที่ 4.5.3.1 รKอยละของการเบิกจ8ายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 

เกณฑ�การประเมิน 
จํานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ8ายจริง 

X 100 
จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กําหนด 

 
 โครงการที่ 4.5.4 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยมีส8วนร8วมของทุกภาคส8วน  

ตัวชี้วัดที่ 4.5.4.1 รKอยละของการเบิกจ8ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม 
เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนเงินงบประมาณดKานการจัดประชุมที่เบิกจ8ายจริง 
X 100 

จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนการจัดประชุมที่กําหนด 
 โครงการที่ 4.6.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู8การเปJนมหาวิทยาลัยที่เปJนเลิศ (Excellence University) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.6.1.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู8การเปJนมหาวิทยาลัยที่เปJนเลิศ (Excellence University) 
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 เกณฑ�การประเมิน  
ระดับที่ 1 มีแผนการดําเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู8การเปJนมหาวิทยาลัยที่เปJนเลิศ 
ระดับที่ 2 การดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 3 มีผลการประเมินตามเกณฑI EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เปJนไปตามเป�าหมายที่กําหนดและจัดทําแผนพัฒนาอย8างต8อเนื่อง 
ระดับที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑI EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เปJนไปตามเป�าหมายที่กําหนดใหKกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปJนเลิศตามเกณฑI EdPEx และ/หรือ SDGs SCD และมีการเผยแพร8แนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 
 โครงการที่ 4.7.1  โครงการมหาวิทยาลัยแห8งความสุข 
 ตัวชี้วัดที่ 4.7.1.1  ระดับความสําเร็จการดําเนินงานมหาวิทยาลัยแห8งความสุข 
 เกณฑ�การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองคIกร 
ระดับที่ 2 มีการนําผลจากการวิเคราะหIและแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร และสขุภาวะองคIกร มาเปJนขKอมูลในการกําหนดแผนงาน/ โครงการ 
ระดับที่ 3 สื่อสารแผนงาน/ โครงการ การสรKางองคIกรแห8งความสุข (Happy Workplace) ใหKทุกหน8วยงานดําเนินการตามแผน 
ระดับที่ 4 มีการติดตามความคืบหนKาการดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความกKาวหนKาการดําเนินการ 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยแห8งความสุข และมีการเผยแพร8แนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
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          โครงการที่ 4.7.2  โครงการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย �ที่สูงขึ้น 
 ตัวชี้วัดที่ 4.7.2.1  ระดับความสําเร็จของอาจารยIคุณวุฒิปริญญาเอก 
 เกณฑ�การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยIใหKมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีการทบทวนอย8างต8อเนื่อง 
ระดับที่ 2 มีการดําเนินงานตามแผนที่ไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 3 มีจํานวนอาจารยIคุณวุฒิปริญญาเอกเปJนไปตามแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 4 มีจํานวนอาจารยIคุณวุฒิปริญญาเอกเกินกว8าที่กําหนดตามแผนรKอยละ 10  
ระดับที่ 5 มีจํานวนอาจารยIคุณวุฒิปริญญาเอกเกินกว8าที่กําหนดตามแผนรKอยละ 20 
 

 โครงการที่ 4.7.3  โครงการพัฒนาอาจารยIและบุคลากรเพื่อเขKาสู8ตําแหน8งที่สูงขึ้น 
 ตัวชี้วัดที่ 4.7.3.1  ระดับความสําเร็จอาจารยIและบุคลากรเพื่อเขKาสู8ตําแหน8งที่สูงขึ้น 
 เกณฑ�การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยIและบุคลากรเพื่อเขKาสู8ตําแหน8งที่สูงขึ้นและมีการทบทวนอย8างต8อเนื่อง 
ระดับที่ 2 มีการดําเนินงานตามแผนที่ไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 3 มีจํานวนอาจารยIและบุคลากรที่เขKาสู8ตาํแหน8งสูงขึ้นเปJนไปตามแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 4 มีจํานวนอาจารยIและบุคลากรที่เขKาสู8ตาํแหน8งที่สูงขึ้นเกินกว8าที่กําหนดตามแผนรKอยละ 10  
ระดับที่ 5 มีจํานวนอาจารยIและบุคลากรที่เขKาสู8ตาํแหน8งที่สูงขึ้นเกินกว8าที่กําหนดตามแผนรKอยละ 20 
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 โครงการที่ 4.7.4  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยIและบุคลากรมืออาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.7.4.1  ระดับความสําเร็จของอาจารยIและบุคลากรที่ไดKรับการพัฒนาแบบมืออาชีพ 
 เกณฑ�การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการพัฒนาอาจารยIและบุคลากรมืออาชีพและมีการทบทวนอย8างต8อเนื่อง 
ระดับที่ 2 มีการดําเนินงานตามแผนที่ไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารยIและบุคลากรมืออาชีพใหKกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที่ 4 มีนวัตกรรม หรือผลงานเชิงประจักษIที่เกิดจากการพัฒนา 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการพัฒนาอาจารยIและบุคลากรมืออาชีพและมีการเผยแพร8แนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 
 โครงการที่ 4.7.5  โครงการส8งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูสู8ความเปJนมืออาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.7.5.1  รKอยละของอาจารยIครุศาสตรIที่ไดKรับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือไดKรับรางวัลดKานการจัดการเรียนรูKและการฝtกหัดครู 
 เกณฑ�การประเมิน  

จํานวนอาจารยIครุศาสตรIที่ไดKรับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือไดKรับรางวัลจากการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ นานาชาติ ดKานการ
จัดการเรียนรูKและการฝtกหัดครู 

 
X 

 
100 

จํานวนอาจารยIครุศาสตรIทั้งหมด 
  
 โครงการที่ 4.7.6 โครงการบริหารงานบุคคล  

ตัวชี้วัดที่ 4.7.6.1 รKอยละของการเบิกจ8ายงบประมาณดKานบุคคล 
เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนเงินงบประมาณดKานบุคลากรที่เบิกจ8ายจริง 
X 100 

จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนการเบิกจ8ายงบประมาณดKานบุคคลที่กําหนด 
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 โครงการที่ 4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณIองคIกรและส8งเสริมการตลาด 
ตัวชี้วัดที่ 4.8.1.1 ระดับความสําเร็จการปรับภาพลักษณIองคIกรและส8งเสริมการตลาด 
เกณฑ�การประเมิน 

ระดับที่ 1 มีแผนการการปรับภาพลักษณIองคIกรและส8งเสริมการตลาดและมีการทบทวนอย8างต8อเนื่อง 
ระดับที่ 2 มีการดําเนินงานตามแผนที่ไม8นKอยกว8ารKอยละ 80 ของแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 3 มีการติดตามความคืบหนKาการดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความกKาวหนKาการดําเนินการ 
ระดับที่ 4รายงานผลการดําเนนิงานตามการปรับภาพลักษณIองคIกรและส8งเสริมการตลาดใหKกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนการดําเนินงานปรับภาพลักษณIองคIกรและส8งเสริมการตลาดและมีการเผยแพร8แนวปฏิบัติที่เปJนเลิศดKวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

  
 โครงการที่ 4.9.1 โครงการจัดหารายไดKจากสินทรัพยI 

ตัวชี้วัดที่ 4.9.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายไดK 
เกณฑ�การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดทําแผนระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายไดKของสินทรัพยI 
ระดับ 2 รKอยละความสาํเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รKอยละ 50  
ระดับ 3 รKอยละความสาํเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รKอยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายไดKของสินทรัพยI 
ระดับ 5 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนระดับความสาํเร็จของแผนการบริหารจัดการรายไดKของสินทรัพยI 
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 โครงการที่ 4.10.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต  
ตัวชี้วัดที่ 4.10.1.1 รKอยละของการเบิกจ8ายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 
เกณฑ�การประเมิน 

จํานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ8ายจริงของโรงเรียนสาธิต 
X 100 

จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กําหนด 
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