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1.สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย 
1.1 ปัจจัยภายนอก : 

1.1.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก 
โดยด้านสังคมเกิดผลกระทบต่อตลาดบุคลากรและระบบกำลังคน จากการปิดประเทศ ซึ่งทำให้เกิดการว่างงาน
มากขึ้นรวมไปถึงการปิดกิจการ  สำหรับภาคการศึกษาได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดสถานศึกษาชั่วคราวทำ
ให้การเรียนรู้ในโรงเรียนตลอดจนมหาวิทยาลัยลดลงและขาดช่วง ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดการเข้าถึง
เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ เกิดความเหลื้อมล้ำด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้นเนื่องจากความสามารถในการเข้าถึง
เทคโนโลยีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน และด้านเศรษฐกิจเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดการเลิกเรียนและลาออก
กลางคันเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวหรือเพ่ือการออกไปหางานทำ สำหรับการปรับตัวของมหาวิทยาลัย
ส่งผลให้เกิดการเรียนการสอนแบบไฮบริดในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น และมุ่งสู่การฝึกทักษะที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานตลอดจนการจัดการศึกษาร่วมกับนายจ้างเพ่ือออกแบบหลักสูตรใหม่และคัดเลือก
ผู้เรียนที่มีความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของโลกหลังโควิด-19 

1.1.2 การพลิกผันจากเทคโนโลยีดิจิทัลและกลยุทธ์ทางดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกภาคส่วน ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร 
การศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์องค์กร รวมไปถึงการจ้างงาน ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องสร้าง
นวัตกรรมและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในภาคธุรกิจ ด้วยการประสานการทำงานร่วม
ระหว่างมนุษย์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และทำให้ธุรกิจมีแนวโน้มลดจำนวนแรงงานลูกจ้างที่ขาดทักษะ
สำหรับอนาคต สถาบันการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สำคัญแห่งอนาคต      
ทั้งทักษะด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและอารมณ์ และทักษะเชิงพฤติกรรมขั้นสูง เพ่ือลดความเสี่ยงที่แรงงานจะ
ตกงานหรือไม่สามารถหางานไดใ้นอนาคต 

1.1.3 รูปแบบวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนไปเป็นแบบหลายช่วง (Multistage life) และสังคมผู้สูงอายุ 
(Ageing society) ปี 2021 โลกได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุสูงถึง 
14% และจากการคาดการณ์ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า โลกจะมีจำนวนผู้สูงอายุเป็น 26% ของจำนวน
ประชากร ดังนั้น สังคมจึงต้องมีการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุ
ดังกล่าว ทั้งนี้ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพ่ิมขึ้นนั้น ส่งผลให้เกิดแนวโน้ม
รูปแบบวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนไปเป็นแบบหลายช่วง จากการแบ่งช่วงชีวิตออกเป็นวัยศึกษา วัยทำงาน และ           
วัยเกษียณอายุ ไปสู่รูปแบบวิถีชีวิตการทำงานแบบหลายช่วง ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดการศึกษา     
เพ่ือพัฒนาทักษะตลอดชีวิตสำหรับการทำงานให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัย 

1.1.4 การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจเศรษฐกิจของโลก สถานการณ์ โควิด - 19 ส่งกระทบให้          
ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถดถอย ซึ่งแตกต่างจากประเทศจีนที่สามารถฟ้ืนตัวจากสถานการณ์โควิด - 19 
ได้อย่างรวดเร็ว แต่ประเทศจีนยังไม่สามารถขึ้นเป็นประเทศผู้นำโลกได้ เนื่องจากกระแสต่อต้าน จึงทำให้โลกกำลัง
เข้าสู่สภาวะไร้ผู้นำ และเกิดการร่วมมือกันในระดับภูมิภาค ส่งผลให้ประเทศไทยต้องยกระดับในหลายด้าน        
เพ่ือการแข่งขันกับประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงด้านการศึกษาท่ีปัจจุบันคนสนใจเรียนต่อในประเทศแถบเอเชีย
มากขึ้น ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวสู่ความเป็นนานาชาติให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการ



 

10 

 

ดึงดูดแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร และการเพ่ิมจำนวนอาจารย์และนักวิชาการที่มีคุณภาพ               
จากต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน องค์กรในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูล ความเคลื่อนไหว และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับการรองรับการย้ายฐานการผลิต และ
การพัฒนากำลังคนให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

1.1.5 ช่องว่างระหว่างคนต่างรุ่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชากร      
รุ่นก่อนเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มทางความคิดแบบอนุรักษ์นิยม เคยชินกับสภาพที่ เป็นอยู่ เน้นเสถียรภาพความ
มั่นคง กับประชากรรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีแนวโน้มความคิดแบบเสรีนิยม ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เน้นการเติบโตและมีอนาคตที่ดีกว่า โดยการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ออกมาให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizens) 
ควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองของประเทศ (National Citizens) ที่ตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายและ
ความแตกต่างของทั้งทัศนติและความเชื่อ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
สำหรับคนทุกช่วงวัย รวมถึงการปรับทัศนคติ (Mindset) และชุดทักษะ (Skill set) ของคนรุ่นเก่าให้ทันกับ     
การทำงานและการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน เพ่ือลดความแตกต่างทางด้านดิจิทัล วัฒนธรรม องค์ความรู้ 
ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างคนต่างวัยเพ่ือต่อยอดความรู้เดิมและสร้างความรู้ใหม่ และบรรเทาความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้  นอกจากนี้อาจารย์รุ่นใหม่ที่เห็นข้อบกพร่องและโอกาสของระบบการศึกษาในปัจจุบัน 
ยังสามารถเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการสร้างบัณฑิตในอนาคต และส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นเก่าพัฒนาศักยภาพ
ผ่านการ Upskill Reskill และ New Skill อยู่ตลอดเวลาเพ่ือการทำงานร่วมกับอาจารย์รุ่นใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคใหม่กับนักศึกษา 

1.1.6 จำนวนนักศึกษาและกำลังแรงงานในระดับอุดมศึกษา โดยจำนวนของนักศึกษาของประเทศไทย
น้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลในช่วงปี 2558-2562 พบว่าจำนวนนิสิตในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)   
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาส่วนใหญ่ที่จบออกมามีทักษะไม่ตรงต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เนื่องจากความไมส่อดคล้องด้านคุณวุฒิและสาชาวิชาที่ศึกษาเพราะขาดความเชื่องโยงและส่งต่อ
ข้อมูลระหว่างสถาบัน ภาคอุตสาหกรรม และรัฐบาลในการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการ รวมไปถึง
หลักสูตรที่มีความล้าหลัง ซึ่งปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สถานภาพด้านแรงงานของประเทศพบว่า แรงงานทักษะสูง
ของไทยมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับประเทศในแถบอาเซียนด้วยกันเพ่ือตอบรับต่อความต้องการทางทักษะ
อาชีพใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องมีการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการจาก
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการสร้างความเข้าใจทางสังคมและวัฒนธรรม และตอบสนองความต้องการของ
สังคมอย่างแท้จริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงการ
พัฒนากลไกที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการสอนทักษะการใช้ชีวิตและการทำงานที่มุ่งสู่อาชีพโดยตรง รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาแบบทั่วถึงและเปิดกว้างที่เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างง่ายดาย 

1.2. นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง 

  1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
รวมทั้งออกเป็นพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ให้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็น     
ทิศทางการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลา 20 ปี ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอัน



 

11 

 

จะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผล
ให้ทุกแผนรวมทั้งแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราขภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์ชาติกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์์ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ได้้แก่่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผน พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
ปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 -11 เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์์
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

3. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 
2570 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 
พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มัน่คง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทาง
นวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” โดยมีแพลตฟอร์ม (Platform) 
ความร่วมมือที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์ของการพัฒนากับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) การพัฒนา
กำลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา       
เชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ 

4. แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 
การผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในวัยเรียนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน (Manpower) ให้มีองค์ความรู้ทาง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมต่อการทำงานที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (Soft & Hard Skills) ตลอดจนการจัดการศึกษาสำหรับวัยทำงานที่ประสงค์จะกลับเข้าสู่ระบบ
อุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และทักษะในระดับที่สูงขึ้นไป หรือเพ่ือแสวงหาความรู้เสริมสร้างสมรรถนะ
เพ่ิมเติมตามความสนใจอันจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงต่อการสร้างโอกาสเป็นใบเบิกทางในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะการทำงาน การเปลี่ยนสายงาน (ReSkills & Up Skills) แต่ยังรวมไปถึงแนว
ทางการจัดการศึกษาในลักษณะ Sandbox นำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนรูปแบบใหม่ 
การพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูง อาจารย์นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (Brainpower) ให้ได้รับ
การพัฒนาและเปิดโอกาสเพ่ือการสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนา
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ประเทศ การสร้างระบบนิเวศวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนางานวิจัย การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) และการจัดระบบ
อุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation) ให้มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินพันธกิจเป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มสถาบัน เพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาขึ้นสู่ระดับโลก (Word University 
Ranking) ซ่ึงย่อมมีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในด้านการเพ่ิมขีด
สามารถทางการแข่งขันของประเทศที่จะนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม การลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ำและการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในวงกว้างให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่  

5.ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น  ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมี วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ
เป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความม่ันคงให้กับ
ประเทศ”  มีประเด็นยุทธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

6.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ระยะ 20 ปี            
(พ.ศ. 2560 – 2579) ได้แบ่งการดำเนินงานหรือช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2560-2564 ที่มีจุดเน้นที่การเริ่มต้นของการพัฒนามหาวิทยาลัยการวางและปรับ
โครงสร้างองค์การในทุกมิติ การสร้างความร่วมมือ และเริ่มต้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2565-2569 มีหลักการตั้งอยู่บนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้
ขอบเขต เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถบริหารตนเองได้ ขณะที่ใน ระยะที่ 3 คือ พ.ศ. 2570 - 2574 เป็น
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นบรรษัทภิบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม ผู้เรียนสามารถจะสร้างรายได้
ระหว่างการศึกษา สร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยองค์การภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม และคงความเป็นมหาวิทยาลัยบริหารตนเอง และ ระยะที่ 4 คือ พ.ศ. 2575 - 2579 มีจุดเน้นคือ
การพัฒนาที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ดังนี้ ช่วงการพัฒนาระยะที่ 2 ระหว่างปีที่ 6 – 10  (พ.ศ. 2565 -2569) “พัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้
ขอบเขต เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถบริหารตนเองได้” เป้าหมาย 1.การเป็นองค์การบริหารตนเองของ
มหาวิทยาลัย 2.การเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างไม่มีขอบเขต 3.ความร่วมมือที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ท้องถิ่นและชุมชน 4.เครือข่ายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. แนวทางสู่การเป็นบริษัทที่มีรายได้เพ่ือกิจการทาง
การศึกษาและการบริการสาธารณะ 6.การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง
ของอินโดจีน 
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7. นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 -
2570 ได้กำหนดนโยบายไว้ 4 ข้อ คือ นโยบายข้อที่ 1 สร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและ
สังคม เพ่ือสร้างเมืองและ ชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน นโยบายข้อที ่2 ยกระดับการ
ผลิตและพัฒนาครู ร่วมพัฒนาครูและโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพสูง นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม 
เพ่ือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ นโยบายข้อที่  4 สร้างระบบนิ เวศ 
(Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกือ้กูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างนวัตกรรมและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

8. แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2566 -2570 ได้มีการวิเคราะหค์าดการณ ์และการสร้างภาพอนาคต (Scenario) ดังนี้  

 

 
  
จากภาพอนาคตโดยได้มีการกำหนดเป้าหมายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 4 ข้อ คือ  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ท้องถิ่นและชุมชนในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 

2. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นหลักสูตรบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
และร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เน้นการนำดิจิทัล (Digitalization) เข้ามาใช้ในการบริหารจนทำให้เป็นที่
น่าเชื่อถือของชุมชน (Desirable) และเป็นทีพ่ึ่งของชุมชน (Dependable) 

3. บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
และสร้างธุรกิจใหม่ให้ชุมชน    

4. ชุมชนมีความรู้เพ่ือใช้ในการสร้างนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน มีผู้ประกอบการใหม่ใน
ชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
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1.3 บริบทมหาวทิยาลัย 

ปรัชญา :  วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา กา้วหน้าด้านเทคโนโลยี  
ปณิธาน :  เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และม่ังคั่งของชุมชน 
อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ : เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่านิยม :  VALAYA   

V  : Visionary เป็นผู้รอบรู ้และมีวิสัยทัศน์  
A  :  Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์  
L  :  Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
A  :  Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง  
Y  :  Yields ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ 
A  :  Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 

วัฒนธรรมองค์กร :  พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
สมรรถนะหลัก : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
พันธกิจ :  

1.ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2. พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้าง     
ความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชน ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 

3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการ   
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพ
การทำงาน  สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 

1.4 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนที่สำคัญ  

 1.4.1 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนของรัฐบาลกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
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2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย  
2.1 SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strengths : S)   
S1 มีการจัดการเรยีนการสอนตามปรัชญา Productive Learning มุง่เน้นการผลิตผลงานเชิงประจักษ์  
S2 มีบุคลากรสายวิชาการมีจำนวนเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน  
S3 มีวารสารวิจยัที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI 1 และ TCI 2 และทำให้มีรายได้เพ่ิมจากการตีพิมพ์ 
S4 มีแหล่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านอาหาร และธุรกิจ

บรกิาร พร้อมต่อการเรียนการสอนและการให้บริการ  
S5 มีพ้ืนที่ชุมชนที่ดำเนินงานบริการวิชาการครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด

สระแก้ว มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
S6 มีการนำองค์กรของผู้บริหารอย่างมีวิสัยทัศน์ 
S7 มีการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับคณะ  
S8 มีผลการประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metric อยู่ในระดับตน้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
S9 มีพ้ืนที่การเรียนรู้ Learning Space ให้บริการบุคลากรและนักศึกษาอย่างเพียงพอ 
 

จุดอ่อน (Weakness : W) 
W1 ขาดการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือตอบสนองด้านการจัดการศึกษา 

วิจัย และบริการวิชาการ 
W2 ขาดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ร่วมกับภาครัฐและ

ภาคเอกชน   
W3 ขาดการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาท้องถิ่น/    

เชิงพาณิชย์/เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
W4 ขาดเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยและบริการวิชาการรว่มกับภาคเอกชน 
W5 ขาดระบบ และกลไกสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย และการบริการวิชาการ 
W6 จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทีตี่พิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อย 
W7 จำนวนบุคลากรที่ร่วมทำวิจัย / โครงการ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศยังมีจำนวนน้อย 
W8 ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบูรณาการของศาสตร์วิชาในการ

บริการวิชาการและการทำงานเชิงพ้ืนที่  
W9 ขาดแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวารสารในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
W10 ขาดฐานข้อมูลร่วมของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุนที่สามารถนำมาใช้

ประกอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
W11 ขาดระบบการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ 
W12 ขาดระบบและกลไกท่ีชัดเจนในการสร้างความรักและความผูกพันต่อองค์การ  
W13 ขาดการพัฒนาทักษะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพและความเป็นนานาชาติ 
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โอกาส (Opportunity : O) 
O1 ความคาดหวังของจังหวัด ท้องถิน่ ประชาชนในพ้ืนที่มีต่อมหาวิทยาลัยในการเข้าไปพัฒนาพื้นที่

มีความหลากหลาย 
O2 ความต้องการในการเข้าศึกษาและได้รับการพัฒนาของนักเรียนและสถานศึกษามีจำนวนมาก

และหลากหลาย 
O3 นโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้การศึกษาทำให้มีความต้องการเกิดนวัตกรรมด้านการจัดการ

เรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนในรูปใหม่ที่หลากหลาย 
O4 นโยบายกระทรวง อว. ที่มีความยืดหยุ่นที่ต่อการขยายงานด้าน reskill/upskill/Credit bank 
O5 นโยบายการเปิดประเทศขยายการเปิดรับนักศึกษาจากต่างประเทศภายหลังสถานการณ์ โควิด-19 
O6 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะตลอดชีวิต

สำหรับการทำงานให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัย 
O7 ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และได้เกณฑ์มาตรฐานระดับสากล  
O8 การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาใหม่ มรวอ. อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยกับการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ 

ภัยคุกคาม (Threats : T) 
T1 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน ความล้าสมัยของกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่

ไม่สอดคล้องกับระบบอุดมศึกษายุคใหม่ 
T2 ความซ้ำซ้อนของการดำเนินทำงานแบบบูรณาการ ในการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 
T3 เกณฑ์มาตรฐานการผลิตครูไม่สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครใูนสถานศึกษาขนาดเล็ก 
T4 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ กระทบต่อค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายของประชาชน 
T5 การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาที่สูงขึ้น 
T6 ความเหลื่อมล้ำของการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
T7 การพลิกผันจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)   
T8 ความเหลื่อมล้ำด้านการศกึษา ทัง้ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษา 
T9 สถานการณ์โควิด 19 ทีท่ำให้นักศึกษาหลุดจากระบบการศึกษา  
T10 อัตราการเกิดลดลง ทำให้แนวโน้มจำนวนนักศึกษาเข้าสู่ระบบลดลง 
T11 ค่านิยมของคนในสังคมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้มากกว่าการได้รับใบปริญญา 

2.2 บรบิทเชิงกลยุทธ์ 

2.2.1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges : SC) 
SC1 ค่านิยมของคนในยุคปัจจุบันมีความสนใจในการเรียนนอกห้องเรียน การเรียนรู้ผ่าน

ระบบออนไลน์ และการเรยีนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
SC2 การแข่งขันกันของมหาวิทยาลัยไทยที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวเอง 

เพ่ือให้เป็นทีจ่ดจำต่อสังคม  
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SC3 ความยืดหยุ่นในระบบการศึกษาที่ เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น      
สะสมหน่วยกิต บูรณาการศาสตร์หลายสาขาวิชา และการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือตอบโจทย์ในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

SC4 ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ต้องการทักษะแรงงานทั้ง Hard Skill 
และ Soft Skill รวมถึงมีแนวโน้มการนำ AI เข้าไปใช้ในอตุสาหกรรม  

SC5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) เปิดโอกาสให้มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

SC6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรม
จากงานวิจัยในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการทำงาน และการ
เชื่อมโยงข้อมูลทีม่ากขึน้ 

SC7 การเป็นสังคมบนฐานความรู้ (Knowledge based society) ที่ส่งเสริมการทำวิจัยเพ่ือ
นำมาใช้เป็นพืน้ฐานของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

2.2.2 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages : SA) 

SA1 การมีหลักสูตร/โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
SA2 การมีผลงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ลักษณะของ Area base และ มีอาจารย์ที่รับผิดชอบ

พ้ืนที่ดูแลงานด้านพันธกิจสัมพันธ์และชุมชนอย่างกว้างขวางในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
ทุกอำเภอ 

SA3 การมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาตามแนวทางการ 
Reinventing ที่ชัดเจน ได้แก่ หลักสูตรอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรการท่องเทีย่ว และหลักสูตรสิ่งแวดล้อม 

SA4 การมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
เครือข่ายอย่างกว้างขวาง 

SA5 การมีการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
และมีการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

SA6 การมีหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมตอบสนองค่อความต้องการของคนทุกช่วงวัย  

2.2.3 โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities : SO) 

SO1 การมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ท้องถิ่นและชุมชนในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 

SO2 การมีหลักสูตรบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและความร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในตา่งประเทศและเป็นที่พ่ึงของชุมชน 

SO3 การผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน   
SO4 การสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน และผู้ประกอบการให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
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2.3 ผลลัพธ์และผลกระทบวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ Output Outcome Impact 
1.การจัดการศึกษา        
ที่มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานด้านวิชาการ
และวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการ และ
ตอบสนองการเรียนรู้
สำหรับคนทุกช่วงวยั  

หลักสูตรที่มีความหลากหลายตอบสนอง
ความต้องการของคนทุกช่วงวยัร่วมกับ
เครือข่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

หลกัสูตรไดม้าตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
จากหนว่ยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัเป็น
แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งผลิตกำลังคนที่
มีขดีสมรรถนะสูง 
เป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงที่
ก่อใหเ้กิดประโยชน์
ชุมชนและสังคม 
และไดร้ับการยอมรับ              
ในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

นักศกึษาเป็นผู้รอบรู้ในด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ 

นักศึกษาเกดิผลงานเชิงประจักษ/์
นวัตกรรมทีส่ามารถเผยแพร่              
สู่สาธารณะและนำไปใช้ประโยชน์ 

นักศึกษามีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการและวิศวกรสังคม 

บัณฑิตมีงานทำและเป็นทีย่อมรับ   
ของหน่วยงาน 

นักศึกษาครูมีคณุลักษณะทีส่อดคล้อง
กับวิชาชีพ  

บัณฑิตครูมีคณุภาพและไดม้าตรฐาน 

นักศึกษามีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตาม
ความเช่ียวชาญของศาสตร์และสาขาวิชา 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจ           
ต่อคุณภาพของบัณฑิต 

2. ผลงานวิจยั นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์       
มีคุณภาพและ           
ได้มาตรฐานเป็น          
ที่ยอมรับและน่าเชือ่ถือ
ของหน่วยงาน ชุมชน
และสังคม 

เครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

หน่วยงาน/ชุมชนท้องถิ่นสามารถ    
นำผลการวิจัยและนวัตกรรมนำไปใช้
ประโยชน์ทัง้เชิงพาณิชย์และ        
การพฒันาชุมชนและสังคม 

มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึง
ของหน่วยงาน ชุมชน 
และสังคมในการ
ให้บริการ ด้านการ
วิจัย นวัตกรรม และ
บริการวิชาการ    
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ตลอดจนการยกระดบั
รายไดแ้ละคุณภาพ
ชีวติเพือ่ให้เกิดการ
พึง่พาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ               
งานสร้างสรรคท์ีส่อดคล้องกับ             
ความต้องการของชุมชนและสังคม 
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

ผลงานวจิัย นวัตกรรม และ           
งานสร้างสรรคไ์ดร้ับการอ้างอิง        
ในเชิงวิชาการหรือได้รบัรางวัล       
เป็นที่ยอมรับ 

คณะมีนักวิจัย/ผลงานวิจยั นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง 

นักวิจัยไดร้ับการยอมรับและได้รับ
รางวัลจากภายนอก 

3. หน่วยงาน ชุมชน
ท้องถิน่ท่ีได้รับการ
ยกระดับด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
ใหเ้กิดการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน  

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น สามารถ
แก้ปัญหา/พัฒนาองค์กรของตนเองได้ 
จากการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
ร่วมกันของมหาวิทยาลยักับเครือข่าย 
ชุมชน ท้องถิน่  

มหาวิทยาลัยเชิงพืน้ที่ 
เปน็ที่พ่ึงของ ชุมชน 
ท้องถิ่น และโรงเรียน
เครือขา่ย ในการ
ให้บริการวชิาการเพื่อ
เพิม่ขีดความสามารถ
ในการพัฒนาและ
พึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

ผลงาน/นวตักรรมการจดัการเรียนรู้     
ที่เกิดจากการร่วมพัฒนาโดย
มหาวิทยาลยัและโรงเรียนเครือขา่ย  

โรงเรียนเครือข่ายเกิดการตอ่ยอด/
พัฒนาจนได้รับรางวัล หรือเกิดผลงาน
ตน้แบบการพฒันา 

พืน้ท่ีชุมชน ทอ้งถิ่น ได้รับการพัฒนา
ตามโมเดลการพัฒนาแบบ BCG 
Economy 

ต้นแบบพืน้ท่ีชุมชน ท้องถิ่น ที่พัฒนา
ตามโมเดลการพัฒนาแบบ BCG 
Economy 

ผลงานการทำนุบำรุง สบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม ของชุมชนและท้องถิ่น 

ศิลปวฒันธรรม ของชุมชน ท้องถิ่น 
ไดร้ับการต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ Output Outcome Impact 
ผลงานเชิงประจักษ์ในการขับเคลือ่น
แหล่งเรียนรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลยั    
เชิงพื้นที่ 

แหล่งเรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัย
เชิงพืน้ทีท่ีเ่ป็นท่ีรู้จัก และเป็นท่ี
ยอมรับของหน่วยงานภายนอก 

ปัญหา/ความต้องการของหนว่ยงาน 
ชุมชน ท้องถิน่ ไดร้ับการแก้ไข/พฒันา  

ผลงานเชิงประจักษท์ี่เผยแพร่สู่
สาธารณะหรือมีการนำไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในพื้นที ่ 

4. การบริหารงานทีย่ดึ
หลกัธรรมาภิบาล และ
การนำดจิิทลัมาใช้ เพื่อ
มุ่งสูค่วามเป็นเลิศ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และ
ตอบสนองเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน 

การบริหารงานและการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ และได้รับการจัดอันดับ
มาตรฐานในระดับประเทศ และระดับ
สากล 

มหาวิทยาลยัไดร้ับรางวัลจากการ
ประเมินมาตรฐานในระดับประเทศ
และระดับสากล 

มหาวทิยาลยัไดร้ับ
ความเชื่อมั่น และ
การยอมรับของ
หน่วยงาน ชุมชน 
สังคม ทัง้ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

การบริหารงานของมหาวิทยาลยัตาม
หลักธรรมาภิบาล  

การบริหารงานของ มรวอ.ไดร้ับการ
จัดลำดับคะแนนท่ีเป็นทีย่อมรับอย่าง
ต่อเนื่อง/ไดร้ับรางวัล  

ระบบการบริหารงานแบบ Digital      
ทีร่วดเร็ว ถูกต้อง และแมน่ยำ 

การบริหารงานของ มรว. มี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 

บุคลากรเป็นผูม้ีคุณวฒุิ และตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

บุคลากรไดร้ับรางวัลและ          
ได้รับการยอมรับในวงวิชาชีพ 

แพลตฟอร์มทีส่ง่เสริมการทำงาน     
ตามพันธกิจ 

แพลตฟอร์มเป็นท่ีรู้จัก ได้รับการ
ยอมรับและเป็นแหล่งรายได้ของ
มหาวิทยาลยั 

โรงเรียนสาธิต มรว. มีการบริหารงานท่ี
มีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนสาธิต มรว. ได้รับความ
เชื่อมั่นจากผชุมชน สังคม 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
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2.1 วิสัยทัศน ์
 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก   

บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกดิการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.2 วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์  
1. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ 

และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทกุช่วงวัย  
2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ

ของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 
3. หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน  
4. การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและการนำดิจิทัลมาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการสำหรับ

คนทุกช่วงวัย  
กลยุทธ์  

1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 
1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรบัของสังคม 
1.5 พัฒนาการผลิตครูใหมี้คุณภาพและไดร้ับมาตรฐานวิชาชีพครู 
1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ  
กลยุทธ์ 

2.1. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์
การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2.3. พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ตามความ
เชี่ยวชาญของศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียน
เครอืข่ายและสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ 
3.1 สนับสนุนการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและเสริมพลังทางสังคม  
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือมุ่งสู่        

ความเป็นเลิศ  
3.3 ยกระดับเศรษฐกจิฐานรากด้วยกลไก BCG Economy Model  
3.4 ส่งเสริมการสืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
3.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่”  
3.6 ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์  

 
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ ไดม้าตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กลยุทธ์ 

4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
4.3. ส่งเสริมการนำระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
4.5. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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2.4 เป้าหมายและตัวชี้วดัของแผน 
2.4.1 ตัวช้ีวัดวสัิยทัศน์  

ที ่ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
1. ร้อยละของหลกัสูตรทีเ่ปดิโอกาสให้ชุมชน

ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร หน่วยงานใน
พื้นทีโ่ด้มีโอกาสกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
ในการสอนการบริหารต่อจำนวนหลักสตูร
ทัง้หมด 
 

20 20 20 20 20 ร้อยละ • คณะ/วิทยาลยั สำนักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

re 

2. จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีต่อบโจทย์           
การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเดน็           
ดา้นการจดัการเรียนรู้ ด้านการบรกิารและ   
การท่องเที่ยว ดา้นการเกษตรและอาหาร    
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

35 35 40 40 45 ลา้นบาท • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

สภา 

3. ร้อยละของเงนิทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีรวมถึงเงนิท่ีมา
จากการบริจาคของชุมชนในพืน้ที่ตอ่จำนวน
งบประมาณทั้งหมด 

20 20 30 30 40 ร้อยละ • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• ร.ร.สาธิต มรวอ. 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• สำนักส่งเสรมิการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 

สำนักส่งเสรมิการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

re 

4. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย The Impact 
Rankings 
 

201
-

300 

201
-

300 

101
-

200 

101
-

200 

101
-

200 

อันดับที่ • ทุกหน่วยงาน 
• งานมาตฐานและ        

จัดการคณุภาพ 
 

กองนโยบายและแผน ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

สภา 
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ที ่ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
5. จำนวนนวตักรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ที ่   

ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านการบรกิารและ   
การท่องเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร         
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

30 40 50 60 70 นวัตกรรม • คณะ/วิทยาลยั 
•  มรวอ.สระแก้ว 
• ร.ร.สาธิต มรวอ. 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• สำนักส่งเสรมิการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 
• สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

ใหม ่
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2.4.2 ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้
สำหรับคนทุกช่วงวัย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หนว่ย
นับ 

ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

1.1. จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่
ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

30 35 40 45 50 ผลงาน • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบด ี

สภา 

1.2. อัตราการมีงานทำตรงตามสายวชิาชีพ/
ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
ระดับปริญญาตรี  

- สาขาด้านสังคมศาสตร ์
- สาขาด้านวิทยาศาสตร์  
- สาขาด้านวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

ระดับบณัฑติศึกษา 
- สาขาด้านสังคมศาสตร ์
- สาขาด้านวทิยาศาสตร ์
- สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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95 
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90 
80 
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80 
85 
95 
 

95 
85 
85 

 
 
 

85 
90 
95 
 

95 
90 
90 

 
 
 

90 
95 
95 
 

95 
95 
95 

 
 
 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

• คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวฒัน์บด ี
รองอธิการบด ี

 

1.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 ค่าเฉลี่ย • คณะ/วิทยาลยั สำนักสง่เสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

รศ.ศศินนัท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

สภา 

1.4 ร้อยละของบัณฑติครูทีส่ำเรจ็การศึกษาใน
รอบปีการศึกษาท่ีสอบบรรจผุ่านเกณฑ์ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายใน 1 ปี  

50 50 55 60 65 ร้อยละ • คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์
 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

สภา 

1.5 ร้อยละของบัณฑติครูทีส่อบผา่นมาตรฐาน
ใบประกอบวิชาชีพครู 

100 100 100 100 100 ร้อยละ • คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์
 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

สภา 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นบั 
ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
2.1 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจดัการเรียนรู้    
ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ดา้นการเกษตรและอาหาร 
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีมีการต่อยอด  
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมหรือการจดทะเบียน     
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิการจดสิทธิบัตรและ                
การจดอนุสิทธิบตัร 

8 9 10 11 12 ผลงาน • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแกว้  
• สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
• งานวิชาศกึษาท่ัวไป 
• ร.ร.สาธิตมรวอ. 
 

สถาบันวิจัย  
และพัฒนา 
  

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

สภา 

2.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 2 3 4 5 6 โครงการ • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว  

สถาบนัวิจัย 
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

ใหม่ 

2.3 จำนวนโครงการวิจัยทีถู่กนำใช้ประโยชน์ในชุมชนและ     
เชิงพาณิชย์ 

1 2 3 4 5 โครงการ • คณะ/วิทยาลยั 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์
รองอธิการบด ี

ใหม ่

2.4 จำนวนเงินรายไดจ้ากงานวิจยัทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

50 70 80 100 150 ล้านบาท • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบนัวิจัย  
และพัฒนา 
 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

re 

2.5. จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สงัคมสามารถแก้ไขปญัหา
ของชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี 

10 15 20 25 30 ผลงาน • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันวิจัย 
และพฒันา 
 

รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์
รองอธิการบด ี

re 

2.6 ร้อยละอาจารย์ที่ร่วมทำวิจยักบัมหาวิทยาลยัทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศต่อจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมด 

20 20 30 40 40 ร้อยละ • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว  
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

re 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นทีไ่ดร้บัการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพฒันาอย่างยั่งยืน  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หนว่ย
นับ 

ผู้ดำเนนิงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

3.1 ร้อยละของเงินรายได้จากการบริการวิชาการที่ก่อให้เกดิ
รายได้ต่อประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลยั (ไม่รวมกับ
งบประมาณแผ่นดิน) 
 

5 7 11 13 15 ร้อยละ • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• งานวิชาศึกษาทัว่ไป 
• ร.ร.สาธิตมรวอ. 
• สำนักส่งเสรมิการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 
 

กองกลาง รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

ใหม ่

3.2 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพืน้ท่ี
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรวมถงึการอนรุักษ์
และพฒันาศลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญาของท้องถิน่ต่อ
จำนวนโครงการบริการวิชาการทัง้หมด 

20 40 60 80 80 ร้อยละ • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทัว่ไป 
• สำนักส่งเสรมิการเรียนรู้

และบริการวชิาการ 

สำนักส่งเสรมิ      
การเรยีนรู้และ  
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

re 

3.3 ร้อยละของโครงการทีบุ่คคล ชุมชน หรือหน่วยงานใน
พื้นทีส่ะท้อนการมสี่วนร่วมเพือ่แกไ้ข ลดปญัหา ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคมตอ่จำนวนโครงการบริการวิชาการ
ทัง้หมด 

50 50 70 80 80 ร้อยละ • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทัว่ไป 
• สำนกัส่งเสรมิการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 

สำนักส่งเสรมิ          
การเรยีนรู้และ   
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

re 

3.4 อัตราการติบโตทางมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่า
ผลติภณัฑ์หรือบริการของชุมชน ท้องถิ่น 

10 15 20 25 30 ร้อยละ • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแกว้ 
• งานวิชาศึกษาทัว่ไป 
• สำนกัส่งเสรมิการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 

สำนักส่งเสรมิ      
การเรยีนรู้และ 
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

สภา 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หนว่ย
นับ 

ผู้ดำเนนิงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

3.5 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดทีีน่ำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ท้องถิ่น 

8 10 12 14 16 เรื่อง • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• สำนักสง่เสรมิการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 
• งานพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรมืออาชีพ 

กองกลาง รศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

สภา 

3.6 ร้อยละของเงนิรายได้จากแหล่งการเรียนรู้ของการเป็น
มหาวิทยาลยัเชิงพื้นที่ตอ่จำนวนเงินรายได้ทั้งหมด 

3 5 7 9 11 ร้อยละ • งานบริหารทรัพยส์นิ       
และรายได ้

งานบริหารทรัพยส์ิน       
และรายได ้

รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์
รองอธิการบด ี

ใหม ่

3.7 จำนวนเงินรายได้ทีเ่กิดจากการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมทีน่ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

10 12 
 

14 
 

16 
 

18 
 

ล้านบาท • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานบริหารทรัพยส์นิ    

และรายได ้
• กองพัฒนานักศึกษา 

กองกลาง รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
รองอธิการบด ี

สภา 

3.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาและอาจารย์มสี่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคณุภาพชีวติ 
ฐานเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่เขม้แข็ง 

60 65 70 75 80 ร้อยละ • คณะ/วิทยาลยั 
 

สำนักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน  

รศ.ศศนิันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบด ี

สภา 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมาย    
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นบั 
ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
4.1 ผลการจดัอันดับมหาวิทยาลัยสู่สากล
ระดับประเทศ (U – multirank)  

25 20 15 10 10 อันดับที ่ • งานมาตรฐานและ     
จัดการคณุภาพ 

กองนโยบาย
และแผน 

ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

 

4.2 ผลการจดัระดับมหาวทิยาลัยสีเขียว 
(Green University) 

210 200 190 180 170 อันดับ • งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

กองกลาง  ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

สภา 

4.3 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) 

270 290 310 330 350 คะแนน • งานมาตรฐานและ  
จัดการคณุภาพ 

กองนโยบาย
และแผน 

ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

สภา 

4.4 ผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  

- 350 350 400 400 คะแนน • งานมาตรฐานและ  
จัดการคณุภาพ 

กองนโยบาย
และแผน 

ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

re 

4.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA) 

94 95 95 95 95 คะแนน • งานบริหารบุคคล 
 

กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

สภา 

4.6 ความพงึพอใจของการพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัดิจิทลัในดา้นต่างๆ ดงันี ้
- Digital Infrastructure 
- Digital Administration 
- Digital learning  
- Digital Security Standards  
 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ค่าเฉลี่ย • งานศนูยค์อมพิวเตอร ์ กองกลาง อ.ไชย มีหนองหว้า  
รองอธิการบด ี

ใหม ่
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ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นบั 
ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
4.7 ร้อยละของเงนิรายไดท้ี่เกดิจากสร้าง 
Platform การจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ          
ต่อจำนวนเงินรายได้ทั้งหมด 

5 5 7 7 9 ร้อยละ • สำนกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองกลาง อ.ไชย มีหนองหวา้ 
รองอธิการบด ี

re 

4.8 ผลตอบแทนจากการดำเนินการวิจัย   
บริการวิชาการ ศลิปวฒันธรรม และ       
บริหารทรัพย์สิน 

30 30 30 30 30 ร้อยละ • งานการเงินและบญัช ี กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

สภา 

4.9 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายไดท้ีเ่กิดจาก
แหล่งอื่นที่ไม่ใช่การจัดศึกษา 

30 30 30 30 30 ร้อยละ • งานการเงินและบญัช ี กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

สภา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  

การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 
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3.1 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร ์ 
3.1.1 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย  

กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
1.1 สร้างความ
ร่วมมือในการ
จัดการเรียนรู้
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1.1.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั
ต่างประเทศ
หรือหน่วยงาน
อื่น เพื่อร่วมจัด
การศึกษาและ
ยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาสู่
มาตรฐานระดบั
สากล 

1.1.1.1 จำนวน
กิจกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่
สากลภายใต้ข้อตกลง 
(MOU) รว่มกับ
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลยัใน
ประเทศหรือ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

10 12 14 16 18 กิจกรรม • การทำข้อตกลงความร่วมมือ 
MOU ในการจัดการเรียน  
การสอน หรือการทำวจิัยของ
นักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
• วิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและ

เชื่อมโยงเข้ากับความต้องการ
ของหน่วยงาน 
• ดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอน หรือการทำวิจยั
ของนักศึกษากับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนหรือ มหาวิทยาลัย
ในประเทศ และมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

 
 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• งานวชิาศึกษา

ท่ัวไป 
• ร.ร.สาธติมรวอ. 
• งานวิเทศสัมพันธ์ 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 
 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
 

สภา 

1.1.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีรว่มทำ
วิจัยกับมหาวิทยาลยั
ท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศต่อ
จำนวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท้ังหมด 

20 20 30 40 40 รอ้ยละ • คณะ/วิทยาลัย 
• งานวิเทศสัมพันธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธกิารบดี 
 

re 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
1.1 สรา้งความ
รว่มมือในการ
จัดการเรียนรู้
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1.1.2 โครงการ
บูรณาการ       
ความร่วมมือ
กบัเครือข่าย
หุน้ส่วนทาง
สังคมเพื่อ
ส่งเสริมการ       
จดัการศกึษา 

1.1.2.1 จำนวนชุมชน
ท่ีนักศึกษาประยุกต์ใช้      
องค์ความรู้ใน       
การปฏิบัติงานจรงิ     
แก้ไขปัญหาและ    
การพัฒนาชุมชนใน
มิติด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิง่แวดล้อม 

10 12 14 16 18 ชุมชน •  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในรูปแบบคณะกรรมการ
เครือข่าย 
• จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ

กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
• จัดกิจกรรมในพื้นท่ีมี

นักศึกษาเข้ามีส่วนร่วม       
ในการลงปฏิบัตงิาน         
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 
• หลักสูตรที่มกีารจดัการเรียน

การสอนแบบบูรณาการ
ร่วมกับการทำงานในพื้นท่ี
อุตสาหกรรม 
• ร่วมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม จัดทำ
ข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมในดา้น    
การจัดการเรียนการสอน    
การวจิยั และบริการวิชาการ 
ดำเนินกิจกรรม และมกีาร
ประเมินผลการดำเนินการ
ร่วมกัน 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• กองพัฒนา

นักศกึษา 
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

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

สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
  1.1.2.2 ร้อยละของ

หลักสูตรที่มีศิษย์เก่า 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
ประสบความสำเร็จ
หรือได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมพัฒนา
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ประเทศและสังคม 

50 60 70 80 90 ร้อยละ • พัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร   
ท่ีมีศิษย์เก่าจากภายนอก
มหาวิทยาลยัหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิร่วมพัฒนางาน
หรือจัดกิจกรรมของ
หลักสตูรตามพันธกิจ       
ของมหาวิทยาลัย  
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

สภา 

1.2 พัฒนา
หลักสูตร      
การเรยีน      
การสอนท่ี
ตอบสนอง   
คนทุกช่วงวัย
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1.2.1 โครงการ
จัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
(Lifelong 
Learning)         
ในรูปแบบ
หลักสูตรระยะ
สั้น (Short 
Course) lihk’
ทักษะ(Reskill) 
และยกระดับ
ทักษะเดิม 
(Upskill) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายไดก้ารจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 
ในรปูแบบหลักสูตร
ระยะสั้น (Short 
Course) สร้างทักษะ 
(Reskill) และ
ยกระดับทักษะเดิม 
(Upskill) ต่อรายได้
จากการจัดการศึกษา 

12 14 16 18 20 ร้อยละ • สำรวจความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร 
• แสวงหาพันธมิตรภาครัฐ/

เอกชนร่วมปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้            
เชิงประสบการณ์          
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 
และหนว่ยงานภายนอก 
• ปรับปรุง/พัฒนาและเสนอ

หลักสูตรเพือ่ตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชน  
ในท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 
• งานศูนย์ภาษา 
• งานบริหาร

ทรัพย์สินและ
รายได้ 

• สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

• สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
 

1.2.1.2 จำนวน
นักศึกษาสมัครเรียน
หลักสูตรระยะสั้น 

200 300 400 500 600 คน • ผลิตชุดการเรียนรู้ (MOOC) 
จัดการอบรมหลักสูตร      
ระยะสัน้ Active and 
Blending Course For All 
• จัดการอบรมหลักสูตร   

ระยะสั้น 
• การจัดการศึกษาแบบสะสม

หน่วยกิต (Credit bank) 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• ศูนย์ภาษา 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

สภา 

1.2.1.3 จำนวน
นักศึกษาสมัครเรียน
แบบสะสมหน่วยกิต 

100 150 200 250 300 คน • คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

สภา 

1.2.1.4 จำนวน
นักศกึษาต่างชาติท่ี
เข้าศึกษาในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย 

200 250 300 350 400 คน • คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

สภา 

1.3 ส่งเสริม   
การผลิตและ
เผยแพร่ผลงาน
เชิงประจักษ์
ของนักศึกษา
ท้ังในระะดับ
ชาติและ
นานาชาติ 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาผลงาน    
เชิงประจักษ์
ของนกัศึกษา 

1.3.1.1 จำนวนผลงาน
เชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 
ในระดับชาติหรอื
นานาชาติ 

120 130 140 150 160 ผลงาน • ส่งเสริมทักษะการนำเสนอ
ผลงาน การประกวดและ      
การตพิีมพ์เผยแพร่ของ
นักศกึษาในระดับชาติและ
นานาชาติ 
• สนับสนุนงบประมาณ

สำหรับการนำเสนอผลงาน
ของนักศกึษา 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

กองพฒันา
นักศึกษา 

ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

สภา 

1.3.1.2 จำนวน      
ผลงานเชิงประจักษ์ 
ผลงานวจิัยทางวิชาการ
ของนักศึกษาท่ีได้รบั
การเผยแพรร่ะดับชาติ 
หรือนานาชาติตาม
เกณฑ์ กพอ.กำหนด 

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

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

สภา 



 

39 

 

กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
1.4 เสริมสร้าง
ความรู้และ 
ทักษะ soft skill 
ของนักศึกษาให้
ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
และเปน็ที่
ยอมรับของ
สังคม 

1.4.1. โครงการ
พัฒนานักศึกษา 
วิศวกรสังคม
ผู้ประกอบการ
ใหม่ฝึกหัด
(Startup) ท่ี
เกิดจากการบม่
เพาะของ
มหาวิทยาลัย 

1.4.1.1 จำนวน  
วิศวกรสงัคมท่ีเกิดจาก
การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย 

245 295 345 395 445 คน • พัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อ
เสริมสรา้งทักษะการแก้ไข
ปัญหาชุมชนและสังคม 
• พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา

ชุมชนและสังคม 
• ลงพื้นท่ีเพือ่ศึกษาปัญหา 

ความต้องการของชุมชน 
• ออกแบบและสร้างนวัตกรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและ
สังคม 

• กองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

 

1.4.1.2 จำนวน
นวัตกรรมท่ีเกิด      
จากการพฒันาของ
วิศวกรสังคมท่ีนำไป
แก้ไขปัญหาและ
ก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงในชุมชน
ท้องถิ่น  

5 10 15 20 25 ผลงาน • กองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

สภา 

  1.4.1.3 จำนวน
ผูป้ระกอบการใหม่ 
(Startup) ท่ีเกิดจาก
การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย 

5 10 15 20 25 ธุรกิจ • บ่มเพาะทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ  
• ฝึกปฏิบตัิการเขียนแผน

ธุรกิจ 
• ศึกษาดงูานสถาน

ประกอบการ 
• ทดลองปฏิบัติตามแผนธุรกิจ 

• งานบ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการใหม่ 

สถาบันวจิัย  
และพัฒนา 

• รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

• รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธกิารบดี 

สภา 

1.4.1.4 จำนวน
ผูป้ระกอบการท่ี
ดำเนินการธุรกิจตาม
แผนธุรกิจได้จริง/
ได้รับรางวัลจากการ
เป็นผู้ประกอบการ 

1 1 2 2 3 คน • งานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ 

สถาบันวิจัย  
และพัฒนา 

• รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

• รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
1.4 เสริมสร้าง
ความรู้และ 
ทักษะ soft 
skill ของ
นักศึกษาให้ 
ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
และเป็นท่ี
ยอมรับของ
สังคม 

1.4.2 โครงการ
พัฒนาทักษะ
และทดสอบ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั และ
ภาษาอังกฤษ 

1.4.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
ทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (IC3) ต่อ
จำนวนนักศึกษา     
ช้ันปีท่ี 3 ท้ังหมด 

90 
 

90 90 90 90 ร้อยละ • พัฒนาหลักสูตรส่งเสริม   
ทักษะดิจิทัล  
• จัดการทดสอบทักษะ      

ด้านดิจิทัล  
• รายงานผลการดำเนินงานเพือ่

ปรับปรุง ผลการดำเนินงานให้
ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง 

• สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหว้า 
รองอธิการบดี 

 

1.4.2.2 รอ้ยละ      
ของนักศึกษาท่ี           
สอบผ่านทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษต่อจำนวน
นักศึกษาชั้นปสีุดท้าย 
(CEFR) 
- ระดับ B1     
(ปริญญาตรี) 
- ระดับ B2 
(บัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 

80 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 

80 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 

80 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 

80 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 

80 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

• พัฒนาทักษะภาษาองักฤษ 
• พัฒนาหลักสูตรการจัด

ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ  
• จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
• จัดการทดสอบทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ  
• รายงานผลการดำเนินงาน

เพื่อปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

• งานศูนย์ภาษา 
• บัณฑิตศึกษา 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ  
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
 1.4.3 โครงการ

พัฒนาทักษะ 
Soft Skill 
ให้กับนักศึกษา 

1.4.3.1 จำนวน
โครงการท่ีพัฒนา   
soft skill ให้กับ
นักศกึษา 

10 15 15 20 20 โครงการ • กำหนดแนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนา Soft Skill 
ให้เหมาะสมกับบริบท เช่น 
เป็นผูมี้ความคิดสรา้งสรรค์   
สร้างนวัตกรรมการเปน็
ผู้ประกอบการ การมีภาวะ
ผู้นำท่ีทันต่อการ
เปลีย่นแปลงของโลก 
ผสมผสานทักษะดิจิทัลกับ
ความเข้าใจทางสังคม และ
วัฒนธรรมจัดกิจกรรม 
ประเมินความสำเร็จและ    
มีการจัดการความรู้ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• บัณฑิตวิทยาลยั 
• กองพัฒนา

นักศกึษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

ใหม่ 

1.5 พัฒนาการ
ผลิตครูให้มี
คุณภาพและ
ได้รบัมาตรฐาน
วิชาชพีครู 

1.5.1 โครงการ
พัฒนาครูของครู
สูค่วามเป็นเลิศ 

1.5.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ครุศาสตร์       
ท่ีไดร้ับรางวัล          
เชิดชเูกียรติหรือ    
ได้รับรางวัล         
ด้านการจัดการเรียนรู้
และการฝึกหัดครู 

10 15 15 20 20 ร้อยละ • พัฒนาสมรรถนะครูของครู
ให้มีความเป็นมืออาชีพด้าน
การจัดการเรียนรู้และสาขา
ความรู้ท่ีได้รับการยอมรับ
อย่างทั่วถึง  
• พัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการผลิตครูที่มุ่งเน้น
สมรรถนะของครูมืออาชีพ 
การพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรยีนรู้ ปลูกฝั่งจติ
วิญญาณความเป็นครู             
และทักษะด้านเทคโนโลยี 

• คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
 1.5.2 โครงการ

พัฒนา
สมรรถนะ
นักศึกษาครูให้
ได้มาตรฐาน 
 

1.5.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาครูที่สอบ
ผ่านทักษะดา้น
เทคโนโลยีดิจิทัล(IC3)  

90 90 90 90 90 ร้อยละ • พัฒนาหลักสูตรการจดั
ฝึกอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับ
นักศึกษาครู 
• จัดกิจกรรมการฝึกอบรม

ให้กับนักศึกษาครู 
• จัดการทดสอบทักษะ      

ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาครู 
• รายงานผลการดำเนินงาน

เพือ่ปรบัปรุงผลการ
ดำเนินงานให้ดีขึ้น 

• สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหว้า 
รองอธิการบดี  

สภา 

  1.5.2.2 ร้อยละของ
นักศึกษาครูท่ีสอบ
ผ่านทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ     
(CEFR ระดับ B1)  

80 80 80 80 80 ร้อยละ • พัฒนานักศึกษาครูให้มี
ทักษะภาษาอังกฤษ 
• พัฒนาหลักสูตร  
• จัดกิจกรรมการฝึกอบรม  
• จัดการทดสอบทักษะ      

ด้านภาษาอังกฤษ  
• รายงานผลการดำเนินงาน

เพือ่ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานให้ดีขึ้น 
 

• งานศูนย์ภาษา งานศูนย์ภาษา รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
1.6 ผลติและ
พัฒนาสมรรถนะ    
ของนักศึกษา 
ตามความ
เชี่ยวชาญ     
ด้านวิชาการ   
และวิชาชีพ 

1.6.1 โครงการ
ผลิตและพัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาตาม
ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาการ  
และวิชาชีพ 

1.6.1.1 จำนวน
นักศึกษาคงอยู่
หลักสูตรปริญญาตรี 
และบณัฑิตศึกษา 

9,000 9,500 10,000 10,000 10,000 คน • พัฒนาศักยภาพนักศึกษา    
ตามปรัชญาการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลติภาพ 
• ส่งเสริมการสร้างสรรค์

ผลงานของนกัศึกษา เช่น 
เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อ
นำเสนอผลงานการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานการแข่งขัน/           
การประกวด เป็นต้น 
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้ในรายวชิาของ
หลักสตูร 
• จัดซ้ือ จัดจ้างทรัพยากรเพือ่

สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว  

• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 
 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธกิารบดี 

สภา 

  1.6.1.2 จำนวนหลักสูตร
ท่ีมกีารปรบัปรุงหรอื
พัฒนาหลักสูตรท่ีมี
การบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์
และด้านสงัคมศาสตร์ 

2 4 6 8 10 หลักสูตร • ปรับปรุง/พัฒนาหลกัสูตร
วิธีการสอน/คำอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรแบบบรูณาการ
ระหว่างด้านวิทยาศาสตร์และ     
ด้านสังคมศาสตร์ 
• ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรท่ีมี

การเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต 
• ประชาสัมพันธ์หลักสตูร     

การเรียนรูแ้บบสะสมหน่วยกิต 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
         • สำรวจและวิจัยผลิตผลความ

ต้องการของตลาด 
• พัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถ

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

    

  1.6.1.3 ร้อยละของ
การเบิกใช้งบประมาณ        
ด้านวิชาการ 

80 80 80 80 80 ร้อยละ • จ่ายค่าตอบแทนการสอน    
ในเวลาและนอกเวลา 
• จ่ายค่านิเทศ 
• จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ 
• จ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการหลักสูตร 
• มอบทุนการศึกษา 
• ค่าปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

• คณะ/วิทยาลัย 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริม

วิชาการและ    
งานทะเบียน 

• กองพฒันา
นักศึกษา 

กองกลาง รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

 

  1.6.1.4 ร้อยละของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี  
ที่ได้งานทำหรือ  
ประกอบอาชีพหลัง  
สำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ป ีในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
350 กิโลเมตรต่อจำนวน
บณัฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 

70 80 80 90 90 ร้อยละ • พัฒนาความรู้และทักษะ  
ของนักศกึษา 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ. สระแก้ว 
 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

สภา 
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3.1.2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตรท์ี ่2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นทีย่อมรับและน่าเชื่อถือ 

กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปา้หมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
2.1 ส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์   
ท่ีมคุีณภาพและ
ตอบโจทย์     
การพัฒนาชุมชน 
สังคมและ
ประเทศชาติ 

2.1.1 โครงการ
ผลิตผลงานวจิยัและ
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนา
ประเทศ 

2.1.1.1จำนวนสญัญาหรือ
โครงการวิจัยท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนใน
การแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ำ เสรมิสร้าง   
พลังทางสังคม เพิม่ขีด
ความสามารถของชุมชน
และท้องถิ่นในการพัฒนา
ตนเองและจดัการตนเอง 

10 12 14 16 18 สัญญา/     
โครงการ 

• พัฒนาระบบกลไกการจัดหาเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยท่ีตอบโจทย์    
การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น 

• จัดหางบประมาณสนับสนุน       
การวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 

• พัฒนาระบบกลไกการจัดหาเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น  

• บริหารจัดการทุนวจิยัท่ีตอบโจทย์
การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น 

• บ่มเพาะนักวจิัยในการเขียน
ข้อเสนอโครงการ 

• สนับสนุนการวิจัยท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น 

• จดัตัง้ Excellence Center แตง่ตัง้ 
Program Manager วางแผนและ
บริหารทุนวจิัยท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น 

• แสวงหาพันธมิตรร่วมลงทุน พัฒนา
วิสาหกิจและกิจการในการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

• คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• ร.ร.สาธิต มรวอ 
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 
• สถาบันวิจัย   

และพฒันา 

สถาบันวจิยั
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

สภา 

2.1.1.2 จำนวน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ท่ีตอบโจทย์การพัฒนา  
เชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น 
 

30 40 50 60 70 ผลงาน • คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สรแก้ว  
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 
• ร.ร.สาธิต มรวอ. 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปา้หมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
 2.1.2 โครงการ

สร้างความร่วมมือ
กับชุมชนหรือ
หน่วยงานภายนอก
เพื่อผลิตผลงานวิจยั 

2.1.2.1 จำนวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์องค์ความรู้ใหม่
ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนใน   การแก้ไข
ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น 

50 60 70 80 90 ผลงาน •  สร้างและพัฒนาเครือข่าย   
ความร่วมมือในการพัฒนา
ผลงานวิจัยและศักยภาพนักวิจัย 

• ศึกษาประเด็นปัญหาสำหรับ    
การวิจัย/แก้ไขปัญหา 

• ดำเนินการวิจัยตามข้อตกลง 
ความร่วมมือ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• ร.ร.สาธิตมรวอ. 
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 
• สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

สภา 

2.2. ส่งเสริม
การเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ 
ท้ังในระดบัชาติ
และนานาชาติ 

2.2.1 โครงการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 
และได้รับการ
อา้งองิในระดับ
นานาชาติ 

2.2.1.1 ร้อยละ
ผลงานวจิัยและนวัตกรรม
ตอบโจทย์การพฒันา   
เชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็นท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ต่อผลงานวจิยัท้ังหมด 

40 45 50 55 60 ร้อยละ •  วางแผนและกำหนดเป้าหมาย
จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

• ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวตักรรมในระดับชาตแิละ
นานาชาติ 

• พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

• เสริมสร้างความรู้ และทักษะท่ีเป็น
ประโยชน์ในการตพีิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี    
ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นท่ีใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

• จดัทำวารสารวิจัยและพัฒนา     
วไลยอลงกรณ์ฯ  

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

สถาบันวจิัย
และพฒันา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปา้หมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
  2.2.1.2 ร้อยละของ

จำนวนบทความวิจัยของ
อาจารย์ท่ีไดร้ับการอ้างอิง
จากฐาน TCI กลุม่ 1 
(ย้อนหลัง 5 ปี) ต่อจำนวน
ผลงานวิจยัท้ังหมด 

10 20 20 25 30 ร้อยละ • ส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติท่ีตอบโจทย์การพัฒนา
เชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระกัว 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

สถาบันวจิยั
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

re 

2.2.1.3 ร้อยละของ
จำนวนบทความวิจัยของ
อาจารย์ท่ีได้รับอ้างอิงจาก
ฐานข้อมูลนานาชาต ิ   
Q1-Q4 (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ต่อจำนวนผลงานวิจัย
ท้ังหมด 

5 5 10 10 20 ร้อยละ • คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

re 

 2.2.1.4 ร้อยละของ
งานวิจัยและนวัตกรรม    
การจัดการเรียนรู้ท่ีไดร้ับ
การตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เพือ่ยกระดับมาตรฐาน/ใน
การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน/การฝึกหัดครูตอ่
จำนวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ของ
อาจารย์ท้ังหมด 
 

20 25 30 35 40 ร้อยละ • ส่งเสริมการพัฒนาความรู้      
และทักษะอาจารย์เพื่อผลิตผล
งานวิจัย และนวัตกรรมด้าน    
การจัดการเรียนรู้ 

• ส่งเสริมการตพีิมพ์เผยแพร่  
ผลงานด้านการจัดการเรียนรู้ 

• คณะครุศาสตร์ 
• ร.ร.สาธิตมรวอ. 

สถาบันวิจัย
และพฒันา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปา้หมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
 2.2.2 โครงการ

ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์/         
จดสิทธิบัตร         
ต่อยอดผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและ   
งานสร้างสรรค์ 

2.2.2.1 จำนวนรายได้ท่ี
เกิดจากทรัพย์สินทาง
ปัญญาท่ีได้รับการต่อยอด
เชิงพาณิชย์ 

3 5 5 10 10 ล้านบาท • พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์/การจดทะเบียน 

• เสริมสร้างความรู้และทักษะนักวจิัย
ด้านการตอ่ยอดผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 

• จัดตัง้หน่วยบริหารและจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบ 
Startup หรือกิจการร่วมค่า 
(Joint Venture) เพื่อส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยและ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

• ส่งเสริมการนำผลงานท่ียื่นจด
ทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญาสู่    
การต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สรแก้ว  
• ร.ร.สาธิต มรวอ. 
• สถาบันวิจยั   

และพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

ใหม่ 

 2.2.3 โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดบัชาติและ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

2.2.3.1 จำนวนการ     
จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ร่วมกับภาคีเครือขา่ย 

5 7 9 11 13 ครั้ง • พัฒนาระบบกลไกสนับสนุน  
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติร่วมกับ         
ภาคีเครือข่าย 

• จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติร่วมกับ         
ภาคีเครือข่าย  

• จดัประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ
สร้างเครือข่ายวิจัยกับพันธมิตร
วิจัยท่ัวประเทศ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• ร.ร.สาธิต มรวอ. 
• สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

ใหม่ 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปา้หมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
2.3. พัฒนา
ศักยภาพ      
การสร้างสรรค์
ผลงานวจิยั 
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ 
ตามความ
เชี่ยวชาญของ
ศาสตร์ 

2.3.1 โครงการ
พัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านวจิัย
นวัตกรรมและ
บริการวิชาการ 
(VALAYA 
Community-
based Hub) 

2.3.1.1 รอ้ยละของ
งานวิจัยท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของ PMUs ชุมชน 
ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อจำนวน
งานวิจัยท้ังหมด 

20 20 30 40 40 ร้อยละ • พัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
วิจัยนวัตกรรมและบริการ
วิชาการ (VALAYA 
Community-based Hub) 

• ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยท่ี
เกิดจากความร่วมมือของ 
PMUs ชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง
และ ขนาดย่อม 

• บ่มเพาะ ให้ความรู้ และพัฒนา
ผูป้ระกอบการทางสังคม 
(Social Entrepreneur) 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สรแก้ว  
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• ร.ร.สาธิต มรวอ. 
• สถาบันวิจัย  

และพัฒนา 

สถาบันวจิัย
และพัฒนา 
 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

 

2.3.1.2 จำนวน
ผู้ประกอบการทางสังคม 
(Social Entrepreneur)    
ท่ีไดร้ับการพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัย 

5 5 10 15 20 ราย • คณะ/วิทยาลัย 
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 
• สถาบันวิจัย  

และพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

 

 2.3.2 โครงการ
บริหารกองทนุ
เริ่มต้น
ผู้ประกอบการ       
(Pre Seed Fund) 

2.3.2.1 จำนวน
ผู้ประกอบการท่ีไดร้ับ         
การสนับสนุนจากกองทุน
เริ่มตน้ผู้ประกอบการ          
(Pre Seed Fund) 
 

5 5 5 5 5 คน • จัดตัง้กองทุนเริ่มต้น
ผู้ประกอบการและจัดหาเงินทุน  

• จัดสรรเงินทุนใหก้ับ startup    
บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

• ประเมินผลการดำเนินงานและ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ท่ีเหมาะสม 

• สถาบันวิจัย  
และพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพฒันา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธกิารบดี 

 

 2.3.3 โครงการ
ส่งเสริมความ     
เป็นเลิศด้านวิจัย
และนวัตกรรม 

2.3.3.1 รอ้ยละของ
อาจารย์ท่ีทำวิจัยต่อ
จำนวนอาจารย์ท้ังหมด 

50 55 60 65 70 ร้อยละ • พัฒนา บ่มเพาะนักวิจัยให้
สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อ   
การทำวิจัย พัฒนา
กระบวนการจัดทำข้อเสนอ
งานวิจัยท่ีมีประสทิธภิาพ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

สถาบันวิจัย
และพฒันา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

ใหม่ 
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3.1.3 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกบัหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมตอ่ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
3.1. สนับสนุน
การบูรณาการ
เครอืข่ายความ
รว่มมือกับหุ้นส่วน
ทางสงัคมเพ่ือ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น แก้ปัญหา
ความเหลือ่มล้ำและ
เสริมพลังทางสังคม 

3.1.1 โครงการ
ประสานงาน
เครือข่าย        
ความร่วมมือกับ
หุน้ส่วนทางสังคม
เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

3.1.1.1 จำนวน
ผลงานหรือผลติภณัฑ์   
ท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วน   
ทางสังคมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น   

20 25 30 35 40 ผลงาน • แสวงหาเครือข่าย     
ความร่วมมือหุ้นส่วนทาง
สังคมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่ศักยภาพ
ของชุมชนและสังคม  

• ทำข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนและสังคม  

• จัดทำแผนพัฒนาการ
สร้างแบรนด์เมือง/ชุมชน
แห่งอนาคต 

• ดำเนินกิจกรรมตาม  
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ 

• ร่วมพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 
 

 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• สำนักส่งเสริม      

การเรียนรู้และ
บริการวชิาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการชาการ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
3.2. ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพโรงเรียน
เครือข่ายเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
 

3.2.1 โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
โรงเรียนเครือข่าย
และต้นแบบ    
ด้านการศึกษา 

3.2.1.1 จำนวน
โรงเรียนเครอืข่าย    
ท่ีมีแผนและกิจกรรม
ในการยกระดบั     
การจัดการเรียนรู้      
ท่ีมคีวามเป็นเลศิ 

35 40 45 50 55 ร.ร. • ศึกษาศักยภาพของ
โรงเรียนในพื้นท่ี  

• พัฒนาความร่วมมือ     
ทางวิชาการ  

• พัฒนากิจกรรมใน       
การพัฒนาโรงเรียน
เครือข่าย ประเมิน
ความสำเร็จ  

• จัดทำแผนพัฒนากิจกรรม
ในระยะยาวเพ่ือยกระดับ
การจัดการเรียนรู้สู่ความ
เปน็เลิศ 

• คณะครุศาสตร์ 
• สำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

 

3.2.1.2 จำนวน
โรงเรียนต้นแบบ
ประจำพ้ืนท่ีในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้ว 

2 4 6 8 10 ร.ร. • จัดกิจกรรมพฒันา     
ความร่วมมือกับโรงเรียน
เครือข่าย  

• สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การเรียนการสอนแบบ 
Active learning  

• ร่วมพัฒนาคุณภาพ    
การจัดการเรียนการสอน      
โดยการใช้รูปแบบของ
โรงเรียนสาธิต  

• ประเมินความสำเร็จและ
ขยายผลสู่โรงเรียนใน
พื้นท่ีให้เพิ่มมากขึ้น  

• ร.ร.สาธิต มรวอ. ร.ร.สาธิตมรวอ. รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

สภา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 
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 3.2.2 โครงการ 

จัดตัง้พัฒนา
โรงเรียนสาธิต
จังหวัดสระแก้ว 

3.2.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตใน
จังหวัดสระแก้วเพ่ือ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
และการวิจัยโรงเรยีน
ในท้องถิ่นสู่ระดับ
สากล 

2 3 4 5 5 ระดบั • จัดต้ังโรงเรียนสาธิตใน
จังหวัดสระแก้ว/ศูนย์
ปฏิบัติการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมคีวามรู้และเป็น
พลเมืองแห่งอนาคต 

• ประชาสมัพันธ์รับสมัคร 
นิทรรศการ/open 
house 

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

มรวอ.สระแก้ว รศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

สภา 

3.2.2.2 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีสมัครเข้า
เรียนโรงเรียนสาธิตใน
จังหวัดสระแก้วเป็นไป
ตามแผนการรับ 

- - 60 70 80 ร้อยละ • คณะครุศาสตร์ 
• ร.ร.สาธิตมรวอ. 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ  
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

 

3.3 ยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก
ด้วยกลไก BCG 
Economy Model 
 

3.3.1 โครงการ
ยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก 
ด้วยกลไก BCG 
Economy 
Model 

3.3.1.1 จำนวน
ผลงานเชิงประจักษ์   
ในการพัฒนาพื้นท่ี
แบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ BCG 
Economy 

10 15 20 25 30 ผลงาน • จัดทำแผนบริการวิชาการ 
• พัฒนาฐานข้อมลูพืน้ฐาน 

ปัญหา และความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

• สำรวจความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน จัดทำ
แผนท่ี (mapping) ความ
เช่ียวชาญของพื้นท่ี 
บุคลากร เครือข่าย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม      

การเรียนรู้และ   
บริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

ใหม่ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 
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• พัฒนาพื้นท่ีแบบบูรณาการ

ตามโมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ BCG 

• จัดทำแผนพัฒนาการ
สรา้งแบรนด์เมือง/ชุมชน
แห่งอนาคต 

• เมืองสร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

• พัฒนาศักยภาพ Non-
degree (Reskill/Upskill) 
สำหรับผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น 

3.4. ส่งเสริมการ  
สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม    
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
 

3.4.1 โครงการ
ส่งเสริมการ   
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

3.4.1.1 จำนวน
ผลงานหรือนวัตกรรม  
จากการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม      
ท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจ 

10 15 20 25 30 ผลงาน • ส่งเสริมการนำเสนอผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษแ์ละ
ฟืน้ฟูมรดกวัฒนธรรม 

• ยกระดับการพึ่งพาตนเอง
แปลงทุนวัฒนธรรมสู่สินค้า
และบริการเชิงวัฒนธรรม
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

• ประกวดผลงานศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิด
รายได้ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานศิลปวัฒนธรรม 

กองพฒันา
นักศึกษา 

ผศ.ปยิะ สงวนสนิ 
รองอธิการบดี 
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3.5. พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
“มหาวิทยาลัย     
เชิงพื้นท่ี” 
 

3.5.1 โครงการ
ส่งเสริม
มหาวิทยาลยั   
เป็นขั้วความเจริญ
เศรษฐกิจเชงิพื้นท่ี 
วิจยั พัฒนา
นวัตกรรมบริการ
วิชาการเพือ่
พัฒนาสินค้า
ชุมชน 

3.5.1.1 จำนวนเงิน
รายได้ท่ีเกิดจากการ
ส่งเสริมให้
มหาวิทยาลยัเป็น    
ขั้วความเจริญ
เศรษฐกิจเชิงพื้นท่ี 
วิจยั พัฒนานวัตกรรม
บริการวิชาการ เพือ่
พัฒนาสินค้าชุมชน 
ท้องถิ่น 

4 6 8 10 12 ล้านบาท • ส่งเสริมมหาวิทยาลยัให้
เปน็ผู้ซ้ือสินค้าจากชุมชน  

• พัฒนารูปแบบการตลาด
สำหรับขายสินค้าให้
ชุมชน 

• พัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาสินค้าชุมชน 

• ส่งเสริมการประกอบการ
ท้ังภายในและภายนอก
บนความร่วมมือของ
เครือข่าย 

• คณะ/วิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริมการ

เรียนรู้และบรกิาร
วิชาการ 

• สถาบันวิจัยและพัฒนา 
• งานบริหารทรัพย์สิน

และรายได ้
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

สภา 

3.5.2 โครงการ
อนุรักษพั์นธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

3.5.2.1 จำนวน
เครือข่ายใหม่ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
หรืองานฐาน
ทรพัยากรทอ้งถิ่น 

3 4 5 6 7 เครือข่าย • สร้างเครือข่ายการ
ดำเนินงานตามโครงการ
อนุรักษพ์ันธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 

• สำนักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

ใหม่ 

3.5.2.2 จำนวน
หน่วยงานท่ีเปน็ศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ.-
มรวอ. มีส่วนผลักดัน
ใหเ้ข้าร่วมเสนอ
โครงการ อพ.สธ. 

2 3 4 5 6 หน่วย • สำนักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวชิาการ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

ใหม่ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
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3.6. ส่งเสริมงาน
พันธกิจสัมพนัธ์
ตามอัตลักษณ์และ
ความเชี่ยวชาญของ
ศาสตร์ 
 

3.6.1 โครงการ
ส่งเสริม         
งานพันธกิจ
สัมพันธ์ตาม     
อตัลักษณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
ของศาสตร์/คณะ 

3.6.1.1 จำนวน  
ผลงานเชิงประจักษ์
หรือนวัตกรรมท่ีเกิด
จากการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab)  

5 7 9 11 13 ผลงาน • พัฒนาทักษะบุคลากร และ
นักศึกษาในการทำงานเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

• พัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ      
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ทางสังคม (social lab) 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

• จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนผ่าน
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ทางสังคม (Social Lab) 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

• สร้างเครือข่าย          
ความร่วมมือเพื่อสร้าง   
การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน  
ในพื้นท่ี 

• สร้างผลงาน/นวตักรรมท่ี
เกิดจากการเรียนรู้        
เชิงปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab) โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงร่วมกันใน
พืน้ท่ี 

• กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผศ.ปยิะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
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• สร้างต้นแบบ (Prototype) 
เพือ่ทดลองวธีิทำงาน
ร่วมกันแบบใหม่ สร้าง
วัฒนธรรมความร่วมมือ 
(Collaborative Culture 

• พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

• ศึกษาศักยภาพของพื้นท่ี
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

• ดำเนินกิจกรรมในการ
พัฒนา  

• ประเมินผลความสำเร็จ 
จัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

3.6.1.2 จำนวน
โครงการบริการ
วิชาการที่มีการ       
ต่อยอดสู่ผลงานวิจัย
รับใช้สังคม 

2 3 4 5 6 ผลงาน • พัฒนาผลงานทางวิชาการ
ท่ีเกิดจากการดำเนินการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีในรูปแบบ
งานวิจยัเชิงพื้นท่ี 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว  
• สำนักส่งเสริมการ

เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

• สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

สถาบันวิจัย  
และพฒันา 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

ใหม่ 
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และ
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
4.1. พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
การบริหารงาน  
ของมหาวิทยาลัย
เพื่อมุ่งสู่          
ความเป็นเลิศ 

4.1.1 โครงการ
พัฒนา
มหาวิทยาลยั    
ตามเกณฑ์  
คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการ
ท่ีเปน็เลิศ (EdPEx) 

4.1.1.1 ร้อยละของ
คณะ/วิทยาลัยท่ีมีผล
การประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดำเนินการท่ี    
เปน็เลิศ (EdPEx)       
ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน  

60 70 80 90 100 ร้อยละ • จัดอันดับมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

• บริหารจัดการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
IQA  

• บริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อรับการ
ตรวจประเมินภายนอก  

• พัฒนาระบบการทำงาน
เพือ่ปิดช่องว่างของ     
การพัฒนาตามเกณฑ์ 
EdPEx 

• พัฒนาระบบการถ่ายทอด
วิธีการดำเนินการตาม
เกณฑ์ EdPEx  

• รายงานผลการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ EdPEx 

• ประเมนิผลการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx 

 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

 

กองนโยบาย
และแผน 

ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

สภา 



 

58 

 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
4.1. พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
การบริหารงาน  
ของมหาวิทยาลัย
เพื่อมุง่สู่          
ความเป็นเลิศ 

4.1.2 โครงการ
บรหิารและพัฒนา
บุคลากรสู่
มหาวิทยาลัย       
แห่งความสุข 

4.1.2.1 ค่าเฉลี่ย
ความผูกพันของ
บุคลากรท่ีมีต่อ
มหาวิทยาลัย 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 ค่าเฉลี่ย • กำหนดปัจจัยความผูกพัน  
• พัฒนากิจกรรมใน      

การสร้างความผูก  
• กำหนดตัวชี้วัดความ

ผูกพันและวิธีการประเมิน
ความผกูพัน  

• ประเมินและปรับปรุง    
ผลการดำเนินการ 

• งานบริหาร   
งานบุคคล 

กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

สภา 

4.1.2.2 ร้อยละ     
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ       
ด้านบุคลากร 

90 90 90 90 90 ร้อยละ • การบริหารเงินเดือน 
• ค่าตอบแทนและ         

เงินประจำตำแหน่ง      
• ค่าลว่งเวลา 
• ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ 
• บริหารกองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัย  
• บริหารการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร 
• บริหารระบบการ

ประเมินผลบุคลากร 
 
 
 
 

• งานบริหาร   
งานบุคคล 

กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

ใหม่ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
4.1. พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
การบริหารงาน  
ของมหาวิทยาลัย
เพือ่มุ่งสู่          
ความเป็นเลิศ 

4.1.3 โครงการ
ปรับปรุง
ภาพลักษณ์และ
ส่งเสริมการตลาด 

4.1.3.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 ค่าเฉลี่ย • จัดทำแผนปรับภาพลักษณ์
องค์กร 

• พัฒนาบุคลากร อาคาร
สถานท่ี ส่งเสริมภาพลกัษณ์ 

• จัดทำแผนกลยุทธ์        
ทางการตลาด 

• จัดกิจกรรมสง่เสริม
การตลาดและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้เรียน 
และลูกค้ากลุ่มอื่น 

• ทุกหน่วยงาน กองกลาง 
 

ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

สภา 

 4.1.4 โครงการ
ส่งเสริมการ
จดัการความรู้  
เพื่อพัฒนา
คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย      

4.1.4.1 จำนวน
นวัตกรรม                          
หรือเทคโนโลยี      
การบริหารจัดการ    
ท่ีนำมาใช้ในการ  
เพิม่ความสามารถ
ให้กับอาจารย์ 
บุคลากรและ         
ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  

6 7 8 9 10 นวัตกรรม •  ปรับระบบการปฏบิัติงาน 
• พัฒนาความรู้

ความสามารถและ
สมรรถนะในการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรและ
ผูม้ีส่วนได้เสีย 

•  สร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ โดยการ  
บูรณาการระหว่างศาสตร์ 

• พัฒนาระบบจาก analog 
เป็น digital 

• โครงการ 1 นวัตกรรม 1 
คณะ/หน่วยงาน 
 

• ทุกหน่วยงาน กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
4.1. พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
การบริหารงาน  
ของมหาวิทยาลัย
เพื่อมุ่งสู ่         
ความเปน็เลศิ 

4.1.5 โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสาย
วิชาการ ด้าน
คุณวุฒิและการ
ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

4.1.5.1 ร้อยละ
อาจารย์ประจำ
ชาวต่างชาติต่อ
อาจารย์ประจำ
สถาบันท้ังหมด 

5 7 9 11 13 ร้อยละ •  สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อแสวงหา
อาจารย์ตา่งชาตเิพื่อร่วม
พัฒนามหาวิทยาลัย 

• จ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
เพื่อร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

• เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะสำหรับอาจารย์
ชาวต่างชาติ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานศูนย์ภาษา 

กองกลาง รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
 

สภา 

  4.1.5.2. ร้อยละของ
อาจารย์ท่ีได้รับรางวัล
ในการจัดกาเรยีน  
การสอน มีความ
เชีย่วชาญในศาสตร์
และขับเคลื่อนพันธกิจ
สัมพันธ์ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศต่อ
จำนวนอาจารยป์ระจำ
ท้ังหมด 
 
 
 
 

44 46 48 50 52 ร้อยละ • เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะขอบุคลากร 

• จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร 

• สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม
การแข่งขนั การประกวด 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

re 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
  4.1.5.3 ร้อยละของ

อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

42 44 46 48 50 ร้อยละ • จัดสรรทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

• จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์
คุณวฒิุปริญญาเอก  

• มีการติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 
• งานศูนย์ภาษา 

กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอิการบดี 

สภา 

  4.1.5.4 รอ้ยละของ
อาจารย์ท่ีดำรง
ตำแหน่งทางวชิาการ 

50 54 58 62 64 ร้อยละ • การเตรียมความพร้อมและ
การสร้างแรงบันดาลใจ    
ในการเข้าสูต่ำแหนง่ท่ี
สูงขึ้น 

• ส่งเสริมการเข้าสูต่ำแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์
และบุคลากร 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 
• งานศูนย์ภาษา 

• กองกลาง 
 
 

• รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 

• รองอธิการบดี 
• ผศ.ดร.เจษฎา 

ความคุ้นเคย 
รองอิการบดี 

สภา 

4.2. พัฒนาการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลัย
ตามหลัก      
ธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance) 

4.2.1 โครงการ
ปรับปรงุกฎหมาย
เพื่อตอบสนอง
การเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

4.2.1.1 ระดับ
ความสำเร็จการ
ปรบัปรุงแก้ไข
ข้อบังคับ กฎ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานให้
ตอบสนองต่อการเป็น
มหาวิทยาลยัเพื่อ   
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 
 
 

4 4 4 4 5 ระดับ • พัฒนา ปรับปรุง พรบ. 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ  

• บริหารจัดการงานนิติการ 
• ส่งเสริมการรบัรู้กฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้าน
บริหารจัดการ 

• งานนิติกร กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

re 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
 4.2.2 โครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพ   
การบริหาร
สำนักงาน 

4.2.2.1 ร้อยละของ
การเบิกงบประมาณ
บริหารสำนักงาน 

100 100 100 100 100 ร้อยละ • บริหารจัดการสำนักงาน 
(เชื้อเพลิง วัสดสุำนักงาน 
วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ 
ซ่อมแซม สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ) 

• ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
พัฒนาอาคารสถานท่ี 

• จ่ายเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา 

• บริหารจัดการความเสี่ยง 
• ตรวจสอบภายใน 
• ดำเนินงานดา้น ITA 

• กองกลาง กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

ใหม่ 

 4.2.3 โครงการจัด
ประชุมเพ่ือพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

4.2.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 

100 100 100 100 100 ร้อยละ • ประชุมคณะกรรมการ
ภายในหน่วยงาน 

• ประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 

• ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

• ประชุมคณะอนุกรรมการ
ประเมินมหาวิทยาลยั 

• ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

 
 

• งานการเงินและ
บัญชี 

กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
 4.2.4 โครงการ

บริหารจัดการ
รายไดส้ินทรัพย์ 

4.2.4.1 ร้อยละการ
เพิม่ขึน้ของรายไดง้าน
บริหารทรัพย์สินและ
รายได ้ 

30 40 50 60 70 ร้อยละ • จัดหารายไดจ้ากสินทรัพย์ 
• พัฒนาธุรกิจเพือ่สร้าง

รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

• งานบริหาร
ทรัพย์สนิและ
รายได้ 

กองกลาง รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

 

 4.2.5 โครงการ
บริหารจัดการ
งบประมาณอย่าง
มีประสทิธภิาพ 

4.2.5.1 สัดส่วน
งบประมาณแผ่นดิน
ต่องบประมาณรายได้ 

50:50 50:50 50:50 40:60 40:60 สัดส่วน • วิเคราะห์ความจำเป็นและ
ความต้องการในการใช้
งบประมาณ  

• พัฒนากิจกรรมเพื่อ
ยกระดับมหาวิทยาลัยเพือ่
ความเป็นเลศิ  

• ติดตามการใช้งบประมาณ
อย่างเป็นระบบ  

• ปรับปรุงผลการดำเนินการ 

• ทุกหน่วยงาน กองนโยบาย
และแผน 

ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

สภา 

4.3 ส่งเสริม
การนำระบบ 
Digital มาใช้ใน
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ของ
มหาวิทยาลัย 

4.3.1 โครงการ
พัฒนาระบบ
บรหิาร
มหาวิทยาลยัสู่
ความเป็น Digital 

4.3.1.1.จำนวน
ระบบงานการบริการ 
การบริหารจัดการที่มี
การปรับปรุงหรือ
พัฒนาใหม่โดยมี
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน 

2 3 4 5 6 ระบบ • พัฒนาระบบงานการ
บริการ การบริหารจัดการ
ท่ีนำ Agile และ 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใ้น
การพฒันาประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน 

 
 

• งานศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

กองกลาง อ.ไชย            
มีหนองหว้า 
รองอธิการบดี 

สภา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
 4.3.2 โครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีจัด
กิจกรรม
นวตักรรม 

4.3.2.1 ร้อยละของ
โครงการพฒันาพื้นท่ี
จัดกิจกรรมนวัตกรรม
ของคณะ/วิทยาลัยที่
มีการดำเนินการ
สำเร็จตามแผนการ
จัดต้ังพื้นท่ีจัด
กิจกรรมนวัตกรรม 
(Innovation Space) 

65 70 75 80 80 ร้อยละ • สำรวจสภาพปัญหา ความ
ต้องการในการพัฒนา 
Innovation Space  

• วิเคราะห์และจัดทำ
แผนการดำเนินงานพัฒนา 
Innovation space  

• ดำเนินการตามแผนงาน
พัฒนา Innovation 
space 

• ติดตามและประเมนิผล
การดำเนินงานตาม
แผนพัฒนา Innovation 
space 

• ทุกหนว่ยงาน กองกลาง อ.ไชย            
มีหนองหว้า 
รองอธิการบดี 

สภา 

4.3 ส่งเสริมการ
นำระบบ Digital 
มาใช้ในการ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย 

4.3.3 โครงการ
พัฒนา
แพลตฟอร์ม   
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

4.3.3.1 จำนวน
ผูใ้ช้งานแพลตฟอร์ม
การพัฒนาครูและ
สถานศึกษาเพื่อการ
จัดการเรียนรู้         
ท่ีเป็นเลิศ  

500 1,000 1,500 2,000 2,500 คน • พัฒนาแพลตฟอร์ม   
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในพื้นท่ีด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา      
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
และการพัฒนาสถาน
ประกอบการและ
ผูป้ระกอบการ 

• พัฒนาแพลตฟอร์ม      
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 
 

• สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• อ.ไชย  
มีหนองหว้า 
รองอธกิารบดี 

สภา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
         • เผยแพร่ประชาสมัพันธ์

ให้กับประชาชนและ
บุคลากรเข้าใช ้Platform  
แพลตฟอร์มการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเป็นเลศิ 

• พัฒนาทักษะให้กับบุคลากร
รองรับการจัดทำรายวิชา
เพือ่ใช้แพลตฟอร์ม 
(Platform) การจัดการ
เรียนรู้ท่ีเปน็เลศิ 

• สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
รองรับการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 

• สร้างช่องทางการเรียนรู้
แบบออนไลน์ 

• พัฒนาสื่อการเรียน     
การสอนแบบออนไลน์ 

• สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
รองรบัการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 

• สร้างช่องทางการเรียนรู้
แบบออนไลน์ 

• พัฒนาส่ือการเรียน      
การสอนแบบออนไลน์ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
4.4. พัฒนา
มหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศ          
สู่ต้นแบบ
มหาวิทยาลัย    
สีเขียว 

4.4.1 โครงการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย      
สีเขียว 

4.4.1.1 ร้อยละ  
ความหนาแน่น     
การพัฒนาและ    
รักษาพื้นท่ีสีเขียว 
 

65 70 70 70 75 ร้อยละ •  เพิม่หรือรักษาความ
หนาแน่นของการใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีสีเขียว 

• งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

สภา 

4.4.1.2 ร้อยละการ
ลดลงของการใช้
พลังงานไฟฟ้า 

5 5 5 5 5 ร้อยละ • การประปา 
• การบำบัดน้ำเสยี 
• การระบายน้ำ 
• การป้องกันน้ำท่วม 
• การจัดการขยะ 
• การไฟฟ้า 
• การสื่อสารและ

โทรคมนาคม 
• การดับเพลิง 
• พัฒนาระบบ           

พลังงานทดแทน 
 

• งานอาคาร
สถานท่ี 

กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

แผน 

4.4.2 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารสิง่ก่อสร้าง 
และสาธารณูปโภค 

4.4.2.1 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของพื้นท่ี
อาคารหรือ
สิ่งก่อสร้าง 

20 20 20 20 20 รอ้ยละ • ปรับปรุงพื้นท่ีเพือ่ส่งเสริม
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 
Productive Learning 
(Learning Space) 
 
 
 

• งานอาคาร
สถานท่ี 

กองกลาง ผศ.ดร.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

แผน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
4.5. พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
โรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์    
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

4.5.1 โครงการ
พัฒนา
ประสทิธิผล    
การบริหาร
โรงเรียนสาธิต    
มรวอ. 

4.5.1.1 ร้อยละของ
การเบกิจ่าย
งบประมาณของ
โรงเรียนสาธิตมรวอ.
ตามแผนท่ีกำหนด 

90 90 90 90 90 ร้อยละ • จัดสวัสดิการสำหรับ
นักเรียน 
• บริหารจัดการสำนักงาน 
• สานสัมพันธโ์รงเรียน 
ชุมชน และผู้ปกครอง  
• ซ่อมบำรุง และพัฒนา
อาคารสถานท่ีบริหาร
ห้องปฏิบัตกิาร 

• ร.ร.สาธิตมรวอ. ร.ร.สาธิตมรวอ. รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

แผน 

4.5.1.2 ค่าเฉลีย่    
ความพงึพอใจของ           
ผู้มีส่วนไดส่้วนเสียของ
โรงเรียนสาธิต มรวอ.
ในทุกมิติ 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ค่าเฉลี่ย • ร.ร.สาธิตมรวอ. ร.ร.สาธิตมรวอ. รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

แผน 



 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 

คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินผล 

 



 

 

 



71 

4.1 คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินผลตัวชีว้ัดวิสยัทัศน์  
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร 

หน่วยงานในพ้ืนที่ ได้มีโอกาสการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสอน การบริหารต่อจำนวนหลักสูตร
ทั้งหมด 

คำอธิบาย  

จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หมายถึง 
หลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา       
ทั้ งหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree) (รายงานในระบบ CHE QA Online) โดยมี MOU และมีการ
ดำเนินการร่วมกัน เช่น การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การสอน การบริหาร การจัดกจิกรรมร่วมกัน 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา
(Degree) (ทีร่ายงานในระบบ CHE QA Online) ไม่นับรวมหลักสูตรระยะสั้น 

สูตรคำนวณ 

จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑติ องค์กร หน่วยงานในพ้ืนที่
มีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา X 100 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 3 ร้อยละของจำนวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมใน
พ้ืนทีร่วมถึงเงนิที่มาจากการบรจิาคของชุมชนในพ้ืนทีต่่อจำนวนงบประมาณทั้งหมด 

คำอธิบาย  

 จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ หมายถึง เงินทุน เงินบริจาค 
สิ่งของ (ตีค่าตามราคาตลาด) จากภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นที่มี
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมดำเนนิกจิกรรมในพืน้ที่นัน้อยู่พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  

 จำนวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรในช่วงต้นปีงบประมาณ           
ไม่นับรวมงบลงทุน   

สูตรคำนวณ 

 

 

 

จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ x 100 
จำนวนงบประมาณทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 4 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มกีารดำเนินงาน THE Impact Rankings 

คำอธิบาย  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs) โดยThe Times Higher Education Impact Rankings  
หมายถึง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย   
17 เป้าหมายหลัก  ดังนี้  

เป้าหมายที ่1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที ่ 
เป้าหมายที ่2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม

เกษตรกรรมที่ยัง่ยืน  
เป้าหมายที ่3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคน     

ในทุกวัย 
เป้าหมายที ่4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที ่5 บรรลุความเท่าเทยีมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เป้าหมายที ่6  สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที ่7  สร้างหลักประกันให้ทกุคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมยัใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา  
เป้าหมายที ่8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มี

ผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที ่9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที ่10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที ่11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน

และยั่งยืน  
เป้าหมายที ่12 สร้างหลักประกันให้มรีูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที ่13 ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบ  
เป้าหมายที ่14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที ่15 ปกป้อง ฟ้ืนฟ ูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่าง

ยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่และหยุด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

เป้าหมายที ่16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง    
ความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรบัผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ  

เป้าหมายที ่17 สรา้งพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเป้าหมายของ SDGs ที่เกี่ยวข้องมากท่ีสุดใน 8 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 
2  3 4 7 12 13 และ 17 
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ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 5 จำนวนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการ
และการทอ่งเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

คำอธิบาย  
การสร้างนวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ

หรือประสิทธิผลขององค์กร รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างนวัตกรรมเป็นการรับเอา
ความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งอาจเป็นของใหม่ หรือนำมาปรับ
เพ่ือการใช้งานในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของการสร้างนวัตกรรมเป็นการฉีกแนวหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าว
กระโดดในด้านผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ  

 
4.2 คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

4.2.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและ
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย   

ตัวช้ีวัดที ่1.1 จำนวนผลงานเชิงประจกัษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

คำอธิบาย  
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน
โดยมีหลักฐานก่อใหเ้กดิประโยชน์ชัดเจน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี  

ระดับดับปริญญาตรี  
- สาขาด้านสังคมศาสตร์ 
- สาขาด้านวิทยาศาสตร ์ 
- สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ระดับบัณฑติศึกษา 
- สาขาด้านสังคมศาสตร ์
- สาขาด้านวิทยาศาสตร์ 
- สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คำอธิบาย  
 อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี หมายถึง ทั้งนี้

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

สูตรคำนวณ 

ระดับปริญญาตรี สาขาด้านสังคมศาสตร์ 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบ
อาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตร ีสาขาด้านสังคมศาสตร์ X 100 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทัง้หมด 
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ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์  
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบ
อาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์ X 100 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จำนวนบัณฑติทีต่อบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/
ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรีสาขาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ X 100 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านสังคมศาสตร์ 

จำนวนบัณฑิตทีต่อบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านสังคมศาสตร์ X 100 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านวิทยาศาสตร์ 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/

ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านวิทยาศาสตร์ 
 
X 

 
100 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/

ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
X 

 
100 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

ตัวชี้วัดที ่1.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คำอธิบาย  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education : TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรที่กำหนดไว้ใน
มคอ.2 ซึ่ งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้                
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ
ผลการเรียนรู้จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

สูตรคำนวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทัง้หมด 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4  ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในเวลา 1 ปี 

สูตรคำนวณ 
จำนวนบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน ภายในเวลา 1 ปี X 100 
จำนวนบัณฑิตครูทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในรอบปีนั้น 

 

1.5 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 

สูตรคำนวณ 
จำนวนบัณฑิตครูทีส่อบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู 

X 100 
จำนวนบัณฑิตครูทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในรอบปีนั้น 

 

4.2.2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 

ตัวชีวั้ดที่ 2.4 จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที ่
คำอธิบาย  

จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมตามนิยาม
ประกาศของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละอาจารย์ที่ร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อจำนวน
อาจารยป์ระจำทั้งหมด 

คำอธิบาย  
งานวิจัยต้องเป็นงานวิจยัที่ผ่านมหาวิทยาลัยและมีการหักเงินสมทบเข้ามหาวิทยาลัย 

สูตรคำนวณ 
จำนวนอาจารย์ที่ร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

 

4.2.3 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดล้อม ใหเ้กิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละเงินรายได้จากการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อประมาณการรายได้
ของมหาวิทยาลัย (ไม่รวมกับงบประมาณแผ่นดิน) 

สูตรคำนวณ 

จำนวนเงินรายไดจ้ากการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
X 100 

จำนวนประมาณการรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีรวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ินต่อจำนวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

สูตรคำนวณ 

จำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีรวมถึงการอนุรกัษ์และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาของท้องถิ่น X 100 

จำนวนโครงการบริการวิชาการทัง้หมด 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของโครงการที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่สะท้อนการมีส่วนร่วม
เพื่อแก้ไขปญัหา ลดปัญหา ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคมตอ่จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

สูตรคำนวณ 

จำนวนโครงการทีบุ่คคล ชุมชน หรอืหน่วยงาน ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไข ลดปัญหา ส่งเสริมการเรียนรู้ ของชุมชน สังคม X 100 

จำนวนโครงการบริการวิชาการทัง้หมด 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
ชุมชน ท้องถิ่น 

สูตรการคำนวณ 

จำนวนเงนิรายได้ที่เกิดจากการพฒันาผลติภณัฑ์หรือบริการของชุมชน ท้องถิ่นของปีปัจจุบัน – 
จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการพฒันาผลติภณัฑ์หรือบริการของชุมชน ท้องถิ่นของปีท่ีผ่านมา  

X 
 

100 จำนวนเงนิรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชน ท้องถิ่น 
ของปีทีผ่่านมา 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดทีี่นำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน ท้องถิ่น 

คำอธิบาย  
แนวปฏิบัติที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมและนำไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Area-based University) หมายถึง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ โดยร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนที่จะ
ชว่ยสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยต้องมุ่งพัฒนาใน 3 เรื่องสำคัญ (1) ผลิตกำลังคนซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการพัฒนาครูให้สอดรับกับศตวรรษที่ 21  (2) สร้างผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือ
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์  (3) การผนึกกำลังเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะ
นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) (Sustainable Development Goals) 
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ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละของเงินรายได้จากแหล่งเรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ต่อจำนวน
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทัง้หมด 

สูตรคำนวณ 

จำนวนเงินรายไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
X 100 

จำนวนเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัยทัง้หมด 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.7 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

คำอธิบาย  

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างรายได้บนพ้ืนฐานการใช้ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการผลิตสินค้าหรือการบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาและอาจารย์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่เข้มแข็ง 

สูตรการคำนวณ 

จำนวนหลักสูตรที่นักศึกษาอาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่เข้มแข็ง 

 
X 

 
100 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีเปิดสอนในปีการศกึษานั้น  
 
 
4.2.4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช้ 

เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดที ่4.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่สากลระดับประเทศ (U-multirank) 
คำอธิบาย  

           U-Multirank ใช้ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ จากผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
สอนและการเรียนรู้  (Teaching and Learning) ด้านการวิจัย (Research) ด้านการถ่ ายทอดความรู้  
(Knowledge Transfer) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมใน
ภูมิภาค (Regional Engagement) โดยแต่ละด้านประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ตรวจสอบได้ ซ่ึงจะประเมินทั้งใน
ระดับสถาบนัและแยกตามสาขาวิชา 
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ตัวช้ีวัดที ่4.6 ความพึงพอใจของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวทิยาลัยดิจิทัลในด้านต่างๆ ดังนี้ 
- Digital Infrastructure 
- Digital Administration 
- Digital learning  
- Digital Security Standards  

คำอธิบาย  

ด้าน Digital Infrastructure หมายถึง การดำเนินการพัฒนาโครงข่ายเน็ตเวิรค์หลัก 
ความเร็วสูง และเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมพ้ืนที่จัดการศึกษา บริการศูนย์ข้อมูลกลาง Private Cloud 
และระบบการยืนยันตัวตน บัญชีผู้ใช้งานสำหรับบุคลากรและ นักศึกษา  

ด้าน Digital Administration หมายถึง  การบูรณาการและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ในด้านต่างของ มหาวิทยาลัย และระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพ่ือสนับสนุนการการวางแผนและ
การตัดสินใจ (Dashboard) 

ด้ าน Digital Learning Research and Community Services หมายถึ ง การ
พัฒนาแนวทาง   การสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคญั  

ด้าน Digital Security Standards หมายถึง พัฒนามหาวิทยาลัยได้มีมาตรฐาน
ความม่ันคงปลอดภัย สารสนเทศ ตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน ISO 27001 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.8  ผลตอบแทนจากการดำเนินงานการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและ 
การบริหารสินทรัพย์ 

สูตรการคำนวณ 

(รายไดว้ิจัย + รายได้บริการวิชาการ + รายได้ศิลปวัฒนธรรม + รายได้การบริหาร
สินทรัพย์) – (รายจ่ายวิจัย + รายจ่ายบริการวิชาการ + รายจ่ายศิลปวัฒนธรรม + 

รายจ่ายการบริหารสินทรัพย์) X 100 
(รายจ่ายวิจัย + รายจ่ายบริการวิชาการ + รายจ่ายศิลปวัฒนธรรม + รายจ่ายการ

บริหารสินทรัพย์) 
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4.3 คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ 
4.3.1 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย  

โครงการ 1.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อร่วมจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1.1 จำนวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง 
(MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

คำอธิบาย  

สัญญาที่เกิดขึ้นใหม่จากกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล หมายถึง 
สัญญาที่เกิดจากกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลได้และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การจัดการศึกษาร่วมกันในลักษณะ Dual Degree หรือการจัดหลักสูตรระยะสั้น
รว่มกัน เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

สูตรคำนวณ 

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ X 100 

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด  
 

โครงการ 1.1.2 โครงการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อส่งเสริม  
การจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จหรือ
ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติร่วมพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม 

คำอธิบาย  
หลักสูตรที่มีศิษย์เก่าหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จหรือได้รับการยกย่องในระดับชาติ

หรือนานาชาติร่วมพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศและสังคม หมายถึง หลักสูตรที่มีการเชิญศิษย์เก่าจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร ร่วมบรรยาย บริการวิชาการ หรือวิจัยร่วมกับ
หลักสูตร 

สูตรคำนวณ 

จำนวนหลักสูตรที่มศิีษย์เกา่หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีป่ระสบความสำเร็จหรือได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติหรือนานาชาติร่วมพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศและสังคม X 100 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด  
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โครงการ 1.2.1 โครงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตร
ระยะส้ัน (Short Course) เปลี่ยนทักษะ (Reskill) และยกระดับทักษะเดิม (Upskill) 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.1 ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ใน
รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course)  เปลี่ยนทักษะ (Reskill) และยกระดับทักษะเดิม (Upskill) 
ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา 

สูตรคำนวณ 

จำนวนรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course) เปลี่ยนทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill) X 100 

จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาทั้งหมด  
 

ตัวช้ีวัดที ่1.2.1.2 จำนวนนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น 

คำอธิบาย  

  หลักสูตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระยะสั้นเพ่ือสร้างทักษะใหม่ 
(Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) โดยผ่านความเห็นชอบจากหรือจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.3 จำนวนนักศึกษาสมัครเรียนแบบสะสมหน่วยกิต 

คำอธิบาย  

        การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต หมายถึง การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรทั้งระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถได้เข้าเรียนตามมาตรฐานการเรียนของมหาวิทยาลัย และนำ
ผลการเรียนในรายวิชามาเทียบโอนได ้

 
โครงการ 1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.1 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

คำอธิบาย  

จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง 
ผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวด
ที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการนำเสนอและการเผยแพรใ่นระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบ
และเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่
เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่นอ้ยกว่า 5 หน่วยงาน 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบ
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมี
หน่วยงานที่ร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
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2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุม่อาเซียน) 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด 

คำอธิบาย  

ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด 
หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการ
ประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่
เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 

1.ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 สถาบัน และ
รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  

2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 สถาบัน และรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

ผลงานของหรือผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบันซ่ึงมีเอกสาร
รับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้น ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนักศึกษาที่มีส่งผลงานเข้า
ประกวดแข่งขัน 

 

โครงการ 1.4.1. โครงการพัฒนานักศึกษา วิศวกรสังคมผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup)    
ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.1 จำนวนวิศวกรสังคมทีเ่กิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 

คำอธิบาย  

วิศวกรสังคม หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะ
การเป็นวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะ    
ในการสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือสังคม 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.3 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย 

คำอธิบาย  
ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

เพ่ือจัดตั้งธุรกิจนิติบุคคลที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
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โครงการ 1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) ต่อ
จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัง้หมด 

คำอธิบาย  
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับ

ความรู้ทั่วไป การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเอกสาร การคำนวณ การนำเสนอ และอินเทอร์เน็ต  
Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือที่ตอบโจทย์การสร้างมาตรฐานทางด้านไอ

ที สำหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และมีมาตรฐานที่สามารถตอบสนอง
กับความหลากหลายของทุกกลุ่มอายุ และทุกกลุ่มอาชีพในปัจจุบัน ที่สามารถนำมาใช้รับรองความรู้ 
ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้านโปรแกรมสำนักงาน
สำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพืน้ฐาน 

สูตรคำนวณ 
จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

x 100 
จำนวนนักศึกษาทีเ่ข้ารบัการสอบ 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อจำนวนนักศึกษา
ชัน้ปีสดุทา้ย(CEFR) 

- ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 
- ระดับ B2 (บัณฑิตศึกษา) 

คำอธิบาย 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินตามกรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษทีเ่ป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ เป็นสากล (The Common European 
Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบง่ความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังตอ่ไปนี้ 

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

แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น  รวมทั้งอ่านและทำความเขา้ใจบทความท่ีมีเนื้อหายากขึน้ได ้
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสำคัญขอข้อความทั่ว ๆ ไปได้เมื่อ

เป็นหัวข้อทีคุ่น้เคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน 
ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได ้
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ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเ่ป็น
ภาษาสากล(The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  

   
สูตรคำนวณ 

จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
x 100 

จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอบ 

 

โครงการ 1.5.1 โครงการพัฒนาครูของครสูู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดที่ 1.5.1.1 ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัล         
ด้านการจัดการเรียนรู้และการฝึกหัดครู  

สูตรคำนวณ 

จำนวนอาจารย์ครุศาสตร์ทีไ่ด้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัลจากการประชุม
วิชาการในระดับชาติหรือ นานาชาติ ด้านการจัดการเรียนรู้และการฝึกหัดครู 

 
X 

 
100 

จำนวนอาจารย์ครุศาสตร์ทั้งหมด 
 

โครงการ 1.5.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูให้ได้มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5.2.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทีส่อบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดจิิทัล(IC3) 
สูตรคำนวณ 

จำนวนนักศึกษาครูทีส่อบผ่านทกัษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
x 100 

จำนวนนักศกึษาครูทีเ่ข้ารับการทดสอบ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5.2.2 ร้อยละของนักศึกษาครูที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับ B1) 
ต่อจำนวนนักศึกษาครูชั้นปีที ่4 ท้ังหมด 

สูตรคำนวณ 
จำนวนนักศึกษาครทูีส่อบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

x 100 
จำนวนนักศึกษาครูที่เข้ารับการทดสอบ 

 

โครงการ 1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญ        
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 1.6.1.2 จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
ระหว่างศาสตรด์้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

คำอธิบาย  
หลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์กับด้านสังคมศาสตร์ หมายถึง หลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง
คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพกับด้านสังคมศาสตร์ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์  

ตัวชี้วัดที่ 1.6.1.3 ร้อยละของการเบิกใชง้บประมาณด้านวิชาการ 
สูตรคำนวณ 

จำนวนการเบิกใช้เงินงบประมาณด้านวิชาการ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมด 

ตัวชี้วัดที่ 1.6.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลัง
สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350 กิโลเมตร ต่อจำนวนบัณฑิต
ทีส่ำเร็จการศึกษาทั้งหมด 

คำอธิบาย 
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลา 1 ปี ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350 กิโลเมตร ต่อจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร 
พิษณุโลก สระบุรี ลพบุรี ปราจีนบรุ ีนครราชศรีมา ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี ประจวบครีขีันธ์ ฉะเชิงเทรา ตราด 
เพชรบุรี ราชบุรี ชัยนาท สมุทรปราการ สิงห์บุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง กำแพงเพชร 
อุทัยธานี นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา 

สูตรคำนวณ 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังสำเรจ็การศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350กิโลเมตร  X 100 

จำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาท้ังหมด 
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5.3.2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์   
ทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรบัและนา่เชื่อถอื 

โครงการ 2.1.2 โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน/หน่วยงานภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2.1 จำนวนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน 

คำอธิบาย  
จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจาก    
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชน ในปีงบประมาณนั้นๆ 

 

โครงการ 2.2.1 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ 

ตัวชี้ วัดที่ 2.2.1.1 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และ        
เชิงประเด็นที่ตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติต่อจำนวนผลงานวิจัยท้ังหมด 

คำอธิบาย  
โจทย์การพัฒนาเชิงประเด็น หมายถึง เชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ

บริการและการท่องเที่ยว  ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

สูตรคำนวณ 

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ X 100 

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1.2 ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงจากฐาน TCI 
กลุ่ม 1 (ยอ้นหลัง 5 ปี) ต่อจำนวนผลงานวิจัยท้ังหมด 

สูตรคำนวณ 

จำนวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รบัการอ้างอิงจากฐาน 
TCI กลุ่ม 1 (ย้อนหลัง 5 ปี) X 100 
จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1.3 ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับอ้างอิงจากฐานข้อมูล
นานาชาติ Q1-Q4 (ยอ้นหลัง 5 ปี) ต่อจำนวนผลงานวิจัยท้ังหมด 

สูตรคำนวณ 

จำนวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับอ้างอิงจากฐานขอ้มูลนานาชาติ Q1-Q4 
(ยอ้นหลัง 5 ปี) X 100 

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ 2.2.1.4 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อยกระดับมาตรฐาน/ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การฝึกหัดครู
ต่อจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ท้ังหมด 

สูตรคำนวณ 

จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน/ฝึกหัดครู X 100 

จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทัง้หมด 
 

โครงการ 2.3.1 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ 
(VALAYA Community-based Hub) 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1.1 ร้อยละของงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของ PMUs ชุมชน ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ต่อจำนวนงานวิจัยท้ังหมด 

สูตรคำนวณ 

จำนวนงานวิจัยที่เกิดจากความรว่มมือของ PMUs ชุมชน ธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
X 100 

จำนวนงานวิจัยทั้งหมด 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1.2 จำนวนผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) ที่ได้รับการ
พัฒนาจากมหาวิทยาลัย 

คำอธิบาย  
ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) หมายถึง บุคคลที่มีความมุ่งมั ่นและความ

ตั้งใจที่จะลงทุนลงแรงของตนเองเพื่อทำกิจกรรมใดๆ ทั้งในรูปของธุรกิจที่แสวงหากำไร เพื่อนำกำไรที่
เกิดขึ้นไปใช้เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และในรูปของธุรกิจหรือกิจการที่ไม่แสวงหากำไร    
ที่ดำเนินการโดยมีเป้าหมายหลักไปเพื่อทำให้สังคมดีขึ้น โดยได้รับการอบรม บ่มเพาะ และพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัย 

 

โครงการ 2.3.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดที ่2.3.3.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ท้ังหมด 
สูตรคำนวณ 

จำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัย 
X 100 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
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5.3.3 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสบืสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โครงการ 3.2.2 โครงการจัดตั้งพัฒนาโรงเรียนสาธิตจังหวัดสระแก้ว 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการและการวิจยัโรงเรียนในท้องถิ่นสู่ระดับสากล 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับที ่1 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนทีใ่นการจัดต้ัง

โรงเรยีนสาธิต มีการจัดทำแผนการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ระดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนการจัดตั้งที่กำหนดได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 

ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที่ 3 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนการจัดตั้งที่กำหนดได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที่ 4 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนการจัดตั้งที่กำหนดได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที่  5 มีโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพ่ือเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน         

มีความรู้และเป็นพลเมืองแห่งอนาคต และมีนักเรียนเข้าศึกษาเป็นไปตามแบบที่กำหนดและรายงานสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเป็นไป
ตามแผนการรบั 

สูตรคำนวณ 
จำนวนนักเรยีนที่สมคัรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้ว 

X 100 
จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วตามแผนการรับ 

 

โครงการ 3.3.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไก BCG Economy Model  

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1.1 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาพืน้ที่แบบบูรณาการตามโมเดลการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG Economy 

คำอธิบาย  
BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-

Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและ
การแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบริการ โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเขา้ไปช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
ผู้ประกอบการทีผ่ลิตสินค้าและบริการทีม่ีมูลค่าเพ่ิมสูงหรือนวัตกรรม 
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โครงการ 3.5.1 โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย 
พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 3.5.1.1 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นขั้วความเจริญ
เศรษฐกิจเชิงพื้นที ่วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน 

คำอธิบาย  
การเป็นมหาวิทยาลัยเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ เป็นการพัฒนาความ

ร่วมมือในการสร้างผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการที่เกิดจากการบริการวิชาการ การสร้างตลาดรองรับ
ผลผลิตที่เกิดจากการบริการวิชาการเพ่ือรองรองสินค้าชุมชน และส่งเสริมการขายสินค้า/บริการ เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน และมหาวิทยาลัย 
 

โครงการ 3.6.1 โครงการส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์ 

ตัวชี้วัดที่ 3.6.1.1 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์หรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ทางสังคม (Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรว่มกันในพืน้ที่ 

คำอธิบาย  
กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) คือการสร้างพ้ืนที่ พื้นที่กลาง พ้ืนที่

ปลอดภัยเพ่ือการทดลองปฏิบัติการร่วมกันของผู้นำ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือในหลายกรณีอาจรวมผู้ที่มี
ความเห็นต่าง คู่ขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้า
ใจความเชื่อมโยงขององคป์ระกอบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงร่วมกันตระหนัก รับรู้ถึงความทา้ทายต่าง ๆ ที่
มีอยู่รอบตัว และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นที่ที่สร้างขึ้นมาเป็นพ้ืนที่ที่เปิดให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาส
เปิดใจ เปิดความคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้ร่วมออกแบบ สร้างต้นแบบความร่วมมือ ทดลอง
ทำงานร่วมกันในแนวราบ เพ่ือก่อให้เกิดแนวคิดและอาจรวมถึงนวัตกรรม เพ่ือสร้างหรือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ความท้าทาย รวมถึงวิธีการทำงานร่วมกันแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยมีเป้าหมายร่วมที่ยิ่งใหญ่ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดและสร้างต้นแบบ (Prototype) เพ่ือทดลองเริ่มในวิธีทำงานร่วมกันแบบใหม่ สร้าง
วัฒนธรรมความร่วมมือ (Collaborative Culture) 

 
4.3.4 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็น

ดิจิทัล เพื่อมุ่งสูค่วามเปน็เลศิ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
โครงการ 4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่

เป็นเลิศ (EdPEx) 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1 ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน ต่อจำนวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 

สูตรคำนวณ 
จำนวนคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา          

เพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน X 100 
จำนวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 
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โครงการ 4.1.2 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
ตัวชีวั้ดที่ 4.1.2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคล 

สูตรคำนวณ 

จำนวนเงินงบประมาณด้านบุคลากรที่เบิกจ่ายจริง 
 

X 
 

100 
จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ด้านบุคคลที่กำหนด 

โครงการ 4.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านคุณวุฒิและการดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำชาวต่างชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำสถาบัน
ทั้งหมด 

สูตรคำนวณ 
จำนวนอาจารย์ประจำชาวต่างชาติ 

 

X 
 

100 
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.5.2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์และการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อจำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด 

สูตรคำนวณ 
จำนวนอาจารย์ทีไ่ด้รบัรางวัลในการจัดการเรียนการสอนมีความเชี่ยวชาญในศาสตร ์

 

X 
 

100 
จำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมด 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
สูตรคำนวณ 

จำนวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
 

ตัวช้ีวัดที ่4.1.5.4  ร้อยละของอาจารย์ท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
x 100 

จำนวนอาจารย์ที่มสีิทธิ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ 
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โครงการ 4.2.1 โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1 ระดับความสำเร็จการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

เกณฑ์การประเมินผล  
ระดับ 1 ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการใช้ พรบ.ราชภัฏในสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือยกร่าง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 2 รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ระดับ 3 นำเสนอร่างต่อ คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย เพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 
ระดับ 4 นำเสนอร่างต่อ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อการ

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

 โครงการ 4.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน 
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2.1 ร้อยละของการเบิกงบประมาณบริหารสำนักงาน 

สูตรคำนวณ 

จำนวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมด 

 

โครงการ 4.2.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชมุ 

สูตรคำนวณ 

จำนวนเงินงบประมาณด้านการจัดประชุมที่เบิกจ่ายจริง 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนการจัดประชุมที่กำหนด 

 

โครงการ 4.2.4 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย ์
ตัวชีวั้ดที ่4.2.4.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากสินทรัพย์ 

สูตรคำนวณ 

จำนวนเงนิรายได้จากสินทรัพย์ปีปัจจุบัน - จำนวนเงินรายได้จาก
สินทรัพย์จากปีทีผ่่านมา X 100 

จำนวนเงินรายไดจ้ากสินทรัพย์จากปีที่ผ่านมา 
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โครงการ 4.3.2 โครงการพัฒนาพื้นทีจ่ัดกิจกรรมนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 4.3.2.1 ร้อยละของโครงการพัฒนาพื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่
มีการดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนทีจ่ัดกิจกรรมนวัตกรรม (Innovation Space) 

สูตรคำนวณ 

จำนวนโครงการพัฒนาพ้ืนที่จัดกิจกรรมนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัย               
ที่มีการดำเนินการสำเร็จ 

 

X 
 

100 

จำนวนโครงการพฒันาพ้ืนทีจ่ัดกิจกรรมนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยตามแผนการ
จัดตั้งพื้นท่ีกิจกรรมนวัตกรรม 

 
โครงการ 4.4.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
ตัวช้ีวัดที่ 4.4.1.1 ร้อยละความหนาแนน่การพัฒนาและรักษาพื้นทีส่ีเขียว 

สูตรคำนวณ 
จำนวนพื้นทีส่ีเขียว 

X 100 
จำนวนพืน้ที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.4.1.2 ร้อยละการลดลงของการใช้พลังงาน 

สูตรคำนวณ 

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของปัจจุบัน - ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของปีก่อน 
X 100 

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของปีปัจจุบัน 
 

โครงการ 4.4.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค 
ตัวช้ีวัดที ่4.4.2.2 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 

สูตรคำนวณ 
ขนาดของพ้ืนที่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่หรือปรับปรุง  

X 100 
พ้ืนที่ของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 

 

โครงการ 4.5.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต มรวอ. 

ตัวชี้วัดที่ 4.5.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนสาธิตมรวอ.ตามแผนที่
กำหนด 

สูตรคำนวณ 
จำนวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริงของโรงเรียนสาธิต 

X 100 
จำนวนเงินงบประมาณทัง้หมดตามแผนที่กำหนด 

 


