
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามตัวชีวัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เกณฑ์การให้ระดับผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชีวัด วิธีคิดคํานวณ
ผลการดําเนินงาน

ทีดําเนินการได้
* 100

ตํากว่าค่าเปาหมายขันวิกฤต 
: สถานการณ์ตํากว่าร้อยละ 50 ของค่าเปาหมาย

ค่าเปาหมายทีกําหนดในแต่ละตัวชีวัด

ตํากว่าค่าเปาหมายระดับเสียง
: สถานการณ์อยู่ในระหว่างร้อยละ 51-75 ของค่าเปาหมาย

ตํากว่าค่าเปาหมาย
: สถานการณ์อยู่ในระหว่างร้อยละ 76-99 ของค่าเปาหมาย

บรรลุค่าเปาหมาย
: ดําเนินการได้บรรลุค่าเปาหมายร้อยละ 100



ด้านการเกษตรและอาหารด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ
งแวดล้อม

2. ด้านการเกษตรและอาหาร = 8,159,210.00  บาท
3. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม = 996,250.00 บาท
4. ด้านการบริการและการท่องเทียว = 952,000.00 บาท

3. นวัตกรรมวัสดุดินในการสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ 
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร)์
4. นวัตกรรมการเลียงด้วงสาคูเพือเพิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารแมลงของ ประเทศ 
หัวหน้าโครงการ อ.ศศิธร หาสิน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)

สถานการณ์การบรรลตุวัชี�วดัมหาวทิยาลยัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWxsCvGgVZIWMyAcSAI9ggTnJLG-8UNyRyPBn4WFJfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWxsCvGgVZIWMyAcSAI9ggTnJLG-8UNyRyPBn4WFJfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWxsCvGgVZIWMyAcSAI9ggTnJLG-8UNyRyPBn4WFJfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWxsCvGgVZIWMyAcSAI9ggTnJLG-8UNyRyPBn4WFJfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWxsCvGgVZIWMyAcSAI9ggTnJLG-8UNyRyPBn4WFJfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWxsCvGgVZIWMyAcSAI9ggTnJLG-8UNyRyPBn4WFJfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=948677809
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141r9A85vW6RkI92uGmY9SB_8lwpJVclV47l8wxSlDNQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141r9A85vW6RkI92uGmY9SB_8lwpJVclV47l8wxSlDNQ/edit#gid=0


มีผลงานวิจัยทีคาดว่าจะถูกนําใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ จํานวน 18 ผลงาน ได้แก่
1. โครงการต้นแบบเรือโดยสารพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในมหาวิทยาลัย  
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.นิสา พักต์วิไล (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี
(นําไปใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
โดยเปนโครงการทดลองการนําเรือพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เปนต้นแบบเรือโดยสาร 
เพือนําไปใช้ในชุมชนและเชิงพาณิชย์)
2. โครงการวิจัยเรือง โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สําหรับสถานศึกษาวิวัฒน์ชุมชน หัวหน้าโครงการ 
อ.ดร.วิศรุต ขวัญคุ้ม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี
(แพลตฟอร์มแหล่งการเรียนรู้ชุมชนเพือส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
ให้เปนแพลตฟอร์มทีรวบรวมข้อมูล 
องค์ความรู้ภูมิปญญาในระดับท้องถินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลทีประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ายและ
สะดวก
นําไปใช้ในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพืนทีอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กําหนดเสร็จตามแผนเดือนตุลาคม 

4. นวัตกรรมการเลียงด้วงสาคูเพือเพิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารแมลงของ ประเทศ 
หัวหน้าโครงการ อ.ศศิธร หาสิน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
2.1.5 
โครงการพัฒนางานวิจัยและนวั
ตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใ
ช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์        

สถานการณ์การบรรลตุวัชี�วดัมหาวทิยาลยัประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.  2565 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1803394506


ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

1. ควรมกีารประชุมระหว่างหน่วยงานที�รับผดิชอบจดัเกบ็ข้อมูลร่วมกบัคณะกรรมกาํกบัตดิตามอย่างสมํ�าเสมอ 

2. ควรมกีระบวนการดาํเนินการร่วมกนัระหว่างผู้ดาํเนินการจดัเกบ็ข้อมูลและผู้รายงานตวัชี�วดัที�ชัดเจน เพื�อให้เกดิผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที�

มหาวทิยาลยักาํหนด

3. มหาวทิยาลยัควรสนับสนุนอาจารย์แต่ละคณะ  ขอเงนิทุนสนับสนุนการวจิยัใน 4 ด้านตามเกณฑ์ โดยเฉพาะด้าน การบริการและการท่องเที�ยว และด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพและสิ�งแวดล้อม

4. ข้อสังเกตจากการตดิตามพบว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ยงัไม่ได้รับเงนิทุนสนับสนุนการวจิยัที�ตอบโจทย์การพฒันาการเป็นมหาวทิยาลยัเชิงพื�นที�และเชิงประเดน็

5. มหาวทิยาลยัควรสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกบัแนวทางการจดัทาํโครงการวจิยัที�ถูกกาํหนดเป็นนโยบายสาธารณะให้เป็นไป ในทศิทางเดยีวกนั

6. ผู้ประกอบการที�เกดิขึ�นของมหาวทิยาลยัยงัอยู่   ในขั�นตอนเริ�มต้น เป็นเพยีงแผนธุรกจิและการพฒันาผลติภณัฑ์  ไม่สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ

รายใหม่อย่างแท้จริง ทั�งนี�มหาวทิยาลยัจงึต้องสนับสนุนให้มกีารลงทุนจริง จากนักลงทุนหรือเครือข่ายที�สนใจ และการพฒันาจนจดัตั�งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้

7. ควรมกีารจดัตั�งคณะกรรมการขบัเคลื�อนงานบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมที�นําไปต่อยอดสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์โดยมตีวัแทนแต่ละคณะเข้าร่วมดาํเนินการ

8. ควรมกีารกาํหนดให้มกีารประชุมส่วนกลางและคณะอย่างน้อยปีการศึกษาละครั�ง เพื�อตดิตามการดาํเนินงาน

9. ควรมกีารตั�งคณะกรรมการขบัเคลื�อนการดาํเนินงานในแต่ละตวัชี�วดั

10. Pre Seed Fund ยงัขาดแผนการดาํเนินงานในการจดัตั�งกองทุนเริ�มต้นผู้ประกอบการจงึส่งผลให้ไม่เกดินวตักรรม

11. EdPEx ของคณะ รร.สาธิต และสระแก้ว ยงัไม่ถงึเป้าหมาย 200 คะแนน ควรจะต้องสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกดิการทาํงานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ

12. มหาวทิยาลยัควรมแีผนและดาํเนินการในการพฒันา Digital Platform อย่างชัดเจน ที�ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย เพื�อทาํให้เป็น 

Digital University อย่างแท้จริง



 เปาประสงค์ 1 บัณฑิตเปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

1.1 จํานวนนักศึกษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.1.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา [1] คน 9,000 8,038 89.31 จํานวนนักศึกษาคงอยู่ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 รวมทังสินจํานวน 8,038 คน 
ระดับปริญญาตรี จํานวน  7,450  คน ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน  588 คน  
จําแนกรายคณะดังนี

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ระดับปริ
ญญาตรี และระดับบัณฑิต 
ปการศึกษา 2564

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 9,000 8,038 คณะ                                         ปริญญาตรี(คน)  บัณฑิตศึกษา(คน)        รวม

คณะครุศาสตร์          2,200 2,171 คณะครุศาสตร์ 1,766 405 2,171 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            2,000 1,515 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  1,506 9 1,515 

คณะวิทยาการจัดการ 1,640 1,773 คณะวิทยาการจัดการ 1,773 - 1,773 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 900 706 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 695 11 706 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 200 122 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 111 11 122 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 800 706 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 672 34 706 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 500 465 คณะสาธารณสุขศาสตร์                                       434 31 465 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                360 211 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 124 87 211 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               400 369 มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 369 - 369 

                 รวม 7,450 588                   8,038

1.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระยะสัน [2] คน 200 407 203.50 มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระยะสันเพือตอบสนองต่อความต้องการขอ
งท้องถิน โดยในปการศึกษา 2564 
มีหลักสูตรระยะสันทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิ
ทยาลัย จํานวน 17 หลักสูตร และมีจํานวนผู้เรียนจากคณะต่างๆ ดังนี
1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปฏิบัติการสนุกของเด็กช่างคิด จํานวน 149 คน 
จัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที 7-9 มีนาคม 2565
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรจานโปรดคุณกําหนดได้ จํานวน 15 คน 
จัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที 28-29 พฤษภาคม 2565
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
"ผู้ประกอบการอาหารไทย" ระดับ1 จัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที 18-19 ธันวาคม 2564 
จํานวน 26 คน และวันที 30 เมษายน 2565 จํานวน 14 คน

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.2.1 
โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลัก
สูตรเพือรองรับ 
การเปลียนแปลงและตอบสนอง
การเปนมหาวิทยาลัยแห่งการเรี
ยนรู้ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 200 407

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 204

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 10

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 50 83

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                30

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               20

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 110

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) จํานวน 4 
คน
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปนดินเปนรายได้ (Ceramics for Business) 
จํานวน 2 คน
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรSolidworks สําหรับงานอุตสาหกรรม 
(Solidworks for Industrial) จํานวน 3 คน
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรพีแอลซีเบคฮอฟฟสําหรับงานอุตสาหกรรม (PLC 
Beckhoff for Industrial) จํานวน 1 คน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mvYKpe84MmZZrkZpJ1MhvSPRiHxVfBtPdre8PfpX8n8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c8qy_Ven50XyJbGycxlt2yGSSbfqwUasexndj_YKJtc/edit#gid=1438311164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c8qy_Ven50XyJbGycxlt2yGSSbfqwUasexndj_YKJtc/edit#gid=1438311164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c8qy_Ven50XyJbGycxlt2yGSSbfqwUasexndj_YKJtc/edit#gid=1438311164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zZ2vPdW6rBZwpmMKdyx9z_NClRW4g3QbcbInf6Os1V8/edit#gid=0


 เปาประสงค์ 1 บัณฑิตเปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

ทังนีคณะได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรระยะสันโดยผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ดังนี
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรการวาดรูปสําหรับงานออกแบบสวน รุ่น 2 7 

พฤศจิกายน 2564 จํานวน 16 คน
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรการเพาะเลียงเนือเยือ 22-23 มกราคม 2565 จํานวน 
20 คน
3.คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรการวาดรูปสําหรับงานออกแบบสวน รุ่น 3 
ระหว่างวันที 26 มีนาคม 2565จํานวน 14 คน
4.คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรการแปรรูปอาหารอาหาร โดรายากิฟวชัน ระหว่างวันที 
27 มีนาคม 2565จํานวน 20 คน
5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรไอศกรีมวีแกน ระหว่างวันที 27 มีนาคม 2565 จํานวน 
20 คน

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.2.1 
โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลัก
สูตรเพือรองรับ 
การเปลียนแปลงและตอบสนอง
การเปนมหาวิทยาลัยแห่งการเรี
ยนรู้ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรการพัฒนาสูตรขนมกะหรีปบ ระหว่างวันที 2-3 
เมษายน 2565 จํานวน 20 คน
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรผู้ดําเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ 130 ชัวโมง รุ่นที 3
ระหว่างวันที 1-19 ธันวาคม2564 จํานวน 28 คน
8.คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรผู้ดําเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ 130 ชัวโมง รุ่นที 4
ระหว่างวันที 1-27 มีนาคม 2565 จํานวน 27 คน
9.คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรผู้ดําเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ 130 ชัวโมง รุ่นที 4
ระหว่างวันที 1-19 มิถุนายน 2565 จํานวน 28 คน

เอกสารแนบปส. 1.1.2

1.1.3 นักศึกษาทีมีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต [3] คน 100 6 6.00 ในปงบประมาณ พศ. 2565 มีหลักสูตรเปดการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต จํานวน 6 หลักสูตร 
มีนักศึกษาทีมีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต จํานวน 6 คน ได้แก่ 
1. นางสาวชฎาพร  นกเขาเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) เรียน 3 รายวิชา คือ 
1) หลักการผลิตสัตว์ 
2) กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 
3) ระบบเกษตรยังยืน
2. นายคิธานนท์  คมสัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) 
เรียน 3 รายวิชา คือ  
1) พลวัตระบบและแบบจําลอง 
2) การออกแบบดิจิตอลลอจิก 
3) เครืองมือวัด และการวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส์
3. นางสาวนันทนา  จันทร์โท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทวัไป) เรียน 2 รายวิชา คือ
1) การประกอบการธุรกิจชุมชม
2) การจัดการคลังสินค้า
4. นายรชต  ศรีริทิพย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการเทคโนโลยี) เรียน 3 รายวิชา  
คือ   
1) การจัดการนวัตกรรมสําหรับนักเทคโนโลยี  
2) เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ์
3) การประชุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เนตของทุกสรรพสิง
5. นายทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 
เรียน 3 รายวิชา คือ
1) สถิติทางการศึกษาชันสูง  
2) เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา 
3) สัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
6. นางจันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การจัดการระบบสุขภาพ) 
เรียน 2 รายวิชา คือ  
1) ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพชันสูง  
2) การส่งเสริมสุขภาพชันสูงในวิถีชีวิตใหม่

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.1.2 
โครงการสนับสนุนการเรียนรู้แบ
บสะสมหน่วยกิตและออกแบบห
ลักสูตรทีสามารถสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 100 6

คณะครุศาสตร์          10 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            10 0

คณะวิทยาการจัดการ 10 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 15 1

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                10 0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=903366811
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ef0VMqFFeOD0ezMKpVIAhbUX03uFwo_hWGPaOnk6SDY/edit#gid=0


 เปาประสงค์ 1 บัณฑิตเปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               15 0

ในปงบประมาณ พศ. 2565 มีหลักสูตรเปดการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต จํานวน 6 หลักสูตร 
มีนักศึกษาทีมีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต จํานวน 6 คน ได้แก่ 
1. นางสาวชฎาพร  นกเขาเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) เรียน 3 รายวิชา คือ 
1) หลักการผลิตสัตว์ 
2) กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 
3) ระบบเกษตรยังยืน
2. นายคิธานนท์  คมสัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) 
เรียน 3 รายวิชา คือ  
1) พลวัตระบบและแบบจําลอง 
2) การออกแบบดิจิตอลลอจิก 
3) เครืองมือวัด และการวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส์
3. นางสาวนันทนา  จันทร์โท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทวัไป) เรียน 2 รายวิชา คือ
1) การประกอบการธุรกิจชุมชม
2) การจัดการคลังสินค้า
4. นายรชต  ศรีริทิพย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการเทคโนโลยี) เรียน 3 รายวิชา
คือ   
1) การจัดการนวัตกรรมสําหรับนักเทคโนโลยี
2) เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ์
3) การประชุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เนตของทุกสรรพสิง
5. นายทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 
เรียน 3 รายวิชา คือ
1) สถิติทางการศึกษาชันสูง
2) เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา 
3) สัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
6. นางจันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การจัดการระบบสุขภาพ) 
เรียน 2 รายวิชา คือ  
1) ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพชันสูง  
2) การส่งเสริมสุขภาพชันสูงในวิถีชีวิตใหม่

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.1.2 
โครงการสนับสนุนการเรียนรู้แบ
บสะสมหน่วยกิตและออกแบบห
ลักสูตรทีสามารถสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารแนบปส. 1.1.3

1.2 
จํานวนหลักสูตรทีมีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจัดการเ
รียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์แ
ละด้านสังคมศาสตร์          [4]

หลักสูตร 2 0 0.00 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเปาหมายทัง 2 หลักสูตรไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพือหาหลักสูตรทีจะดําเนินการร่วมกันได้ 
คาดว่าจะดําเนินการต่อในปงบประมาณถัดไป

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.1.1 
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสู
ตรแบบบูรณาการระหว่างศาสต
ร์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กับด้านสังคมศาสตร์ 
พัฒนาหลักสูตร การเรียน ควบ 
2 ปริญญา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 2 0

คณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             1 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดก
าร  

1 0

คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

1.3 
จํานวนหลักสูตรทีมีการจัดการศึกษาการส่งเสริมพืนทีนวัตกร
รม (Innovation Sandbox) [5]

หลักสูตร 4 11 275.00 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรทีมีการจัดการศึกษาการส่งเสริมพืนทีนวัตกรรม 
(Innovation Sandbox) จํานวน 11 หลักสูตร จํานวน 14 พืนที

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.1.3 
โครงการส่งเสริมการจัดการศึก
ษาบนพืนทีนวัตกรรม 
(Innovation Sandbox) 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 4 11 เอกสารแนบปส. 1.3

คณะครุศาสตร์          1 11

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 0

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                1 0

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               1 0

1.4 ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสัน (Short Course) 
สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill) 
ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา [6]

ร้อยละ 12 2.40 19.97 จํานวนเงินรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
ในรูปแบบหลักสูตรระยะสัน (Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) 
และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill) จํานวน 4,558,985.00 บาท  
รายได้จากการจัดการศึกษาจํานวน  190,279,250  บาท  คิดเปนร้อยละ 2.40

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.2.1 
โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลัก
สูตรเพือรองรับ 
การเปลียนแปลงและตอบสนอง
การเปนมหาวิทยาลัยแห่งการเรี
ยนรู้ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารแนบปส. 1.4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=814172
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B6XeFoY7bkAZj3jNI4PaA8DNL4lATZ4lBiEYZCHZpQ0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B6XeFoY7bkAZj3jNI4PaA8DNL4lATZ4lBiEYZCHZpQ0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B6XeFoY7bkAZj3jNI4PaA8DNL4lATZ4lBiEYZCHZpQ0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B6XeFoY7bkAZj3jNI4PaA8DNL4lATZ4lBiEYZCHZpQ0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WDfLt55pdVBiGK3K2VRA53ipjHpgqKlG05WxuH4v-9g/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WDfLt55pdVBiGK3K2VRA53ipjHpgqKlG05WxuH4v-9g/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WDfLt55pdVBiGK3K2VRA53ipjHpgqKlG05WxuH4v-9g/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1125479023
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dz1JSOdsaqOrDQAEvlwlrhfEpXccLhB8D3sSLw9DnNQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dz1JSOdsaqOrDQAEvlwlrhfEpXccLhB8D3sSLw9DnNQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dz1JSOdsaqOrDQAEvlwlrhfEpXccLhB8D3sSLw9DnNQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dz1JSOdsaqOrDQAEvlwlrhfEpXccLhB8D3sSLw9DnNQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1275754477
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รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

1.5 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาทีได้รับรา
งวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  [7]

ผลงาน 120 100 83.33 จํานวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาทีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับช
าติหรือนานาชาติ จํานวน   ผลงาน ได้แก่
ได้รับรางวัลระดับชาติจํานวน 9 ผลงาน 
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติจํานวน 91 ผลงาน           

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.3.1 
โครงการพัฒนาการจัดการเรีย
นการสอนตามปรัชญาการจัดก
ารเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบ
วนการจัดการเรียนรู้แบบ 
ABCD

กองพัฒนานักศึกษา

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 120 100

คณะครุศาสตร์          25 29

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            20 20

คณะวิทยาการจัดการ 5 39 เอกสารแนบปส. 1.5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 3

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 0

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                10 7

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               5 0

1.6 จํานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาทีได้รับอ้างอิง 
หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   [8]

ผลงาน 30 8 26.67 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้อมูลจํานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาทีได้รับอ้างอิง 
หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  จํานวน 8 ผลงาน แต่มีจํานวน 5 
ผลงานยังไม่แน่ชัดหน่วยงานทีนําไปใช้ประโยชน์

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.3.1 
โครงการพัฒนาการจัดการเรีย
นการสอนตามปรัชญาการจัดก
ารเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบ
วนการจัดการเรียนรู้แบบ 
ABCD

กองพัฒนานักศึกษา

จําแนกรายหน่วยงาน เอกสารแนบปส. 1.6

คณะครุศาสตร์          5 5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            2 0

คณะวิทยาการจัดการ 2 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1che_zKDjri8asFRDkQILBu6OT59_wsSlKifdj_HBBuI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1che_zKDjri8asFRDkQILBu6OT59_wsSlKifdj_HBBuI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1che_zKDjri8asFRDkQILBu6OT59_wsSlKifdj_HBBuI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=729473897
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12oj9C87wrmMeTDvmn79I1tQTN_4sknlokFjphYygFVE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12oj9C87wrmMeTDvmn79I1tQTN_4sknlokFjphYygFVE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1026892117
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รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

1.7 จํานวนผลงานวิจัย 
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทีได้รับการเผยแพร่ระดับชา
ติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กําหนด 

ผลงาน 250 124 49.60 จํานวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ จํานวน 
124 ผลงาน                

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.3.1 
โครงการพัฒนาการจัดการเรีย
นการสอนตามปรัชญาการจัดก
ารเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบ
วนการจัดการเรียนรู้แบบ 
ABCD

กองพัฒนานักศึกษา

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 270 124 เอกสารแนบปส. 1.7

คณะครุศาสตร์          45 27

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            50 26

คณะวิทยาการจัดการ 70 39

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 17

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 0

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                15 7

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               15 6

1.8 
จํานวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้
ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

กิจกรรม 10 14 140.00 จํานวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) 
ร่วมกับภาคเอกชน จํานวน 5 กิจกรรม หน่วยงานภาครัฐ 9 กิจกรรม

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.4.1 
โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิ
ตร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศเพือร่วม
จัดการศึกษา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 18 14 1. 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการลงนามข้อตกล
งความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (MOU) ร่วมกับ 
ชมรมเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน นวนคร 
ชมรมเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางานปทุมธานี ชมรมเจ้าหน้าทีความปลอดภัยอยุธยา 
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2565) 
ปรับปรุงใหม่/ วิทยากรด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technology) ร่วมกับ 
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
3. ศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) ร่วมกับ สวทช  (NECTEC)
4. กิจกรรมการจัดการจัดการศึกษาและแลกเปลียนนักศึกษา และสถานทีปฏิบัติงาน จํานวน 5 
กิจกรรมกับภาคเอกชน 4 เครือข่าย บริษัท ซีพี ออล์ จํากัด (มหาชน) ,บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จํากัด,
โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต,บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย)
5. พัฒนายกระดับคุณภาพการวิจัยระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก 
สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
6. การจัดการศึกษา หลักสูตรฝกอบรม 
และแลกเปลียนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดมณฑลทหารบกที 19 
7. จัดกิจกรรมบริการการศึกษาให้ประชาชนในพืนทีอําเภอตาพระยา  การบริการทางวิชาการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาท้องถินสือการศึกษา อําเภอตาพระยา        
8. การจัดการศึกษา และแลกเปลียนเรียนรุู้ กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
9. การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู โรงเรียนดาราวิทยาลัย
10. การผลิตและพัฒนาครูให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร        

คณะครุศาสตร์          4 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            1 3

คณะวิทยาการจัดการ 3 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 0

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                2 0

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               2 4

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 0

งานวิเทศสัมพันธ์ 2 0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XrUt365GuMdQm0omg0mZU4ZcwmfWEFHl2NyfPI5iNtA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XrUt365GuMdQm0omg0mZU4ZcwmfWEFHl2NyfPI5iNtA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XrUt365GuMdQm0omg0mZU4ZcwmfWEFHl2NyfPI5iNtA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1614407733
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i812ItgW_dT77UQqWQNTFfd1g9lmSVeW9zW-qFBDd-c/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i812ItgW_dT77UQqWQNTFfd1g9lmSVeW9zW-qFBDd-c/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i812ItgW_dT77UQqWQNTFfd1g9lmSVeW9zW-qFBDd-c/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i812ItgW_dT77UQqWQNTFfd1g9lmSVeW9zW-qFBDd-c/edit#gid=0
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รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

เอกสารแนบปส. 1.8

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.4.1 
โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิ
ตร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศเพือร่วม
จัดการศึกษา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.9 จํานวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝกหัด (Startup) 
ทีเกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 

1.9.1 วิศวกรสังคม
(กองพัฒนานักศึกษา)

คน 195 922 472.82 จํานวนนักศึกษาทีได้รับการพัฒนาศักยภาพแกนนําวิศวกรสังคมเพือพัฒนาท้องถินด้วยกระ
บวนการวิศวกรสังคมทีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนา ณ วันที 18 เมษายน 2565 จํานวน 
922 คน

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.5.4. 
โครงการเสริมสร้างทักษะการเป
นวิศวกรสังคมเพือตอบโจทย์กา
รพัฒนาของประเทศ

กองพัฒนานักศึกษา

จําแนกรายหน่วยงาน ผล 922

คณะครุศาสตร์          149

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            210

คณะวิทยาการจัดการ 198

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 75

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                19

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               28

เอกสารแนบปส. 1.9.1

1.9.2 ผู้ประกอบการใหม่ฝกหัด (Startup) ราย 5 5 100.00 ดําเนินการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเปนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
เสร็จสินในเดือนกันยายน 2565
-มีนักศึกษาเข้าร่ววมโครงการทังสิน จํานวน 69 ทีม แบ่งออกเปน
     นักศึกษา จํานวน 273 คน 
     อาจารย์ จํานวน 100 คน
     นักเรียน จํานวน 6 คน
-มีการกําหนดจัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ รอบที 1 (รอบคัดเลือก) ในวันที 28/6/2565
-23-24/7/2565 กิจกรรมการเสวนาเชิงปฏิบัติการ 
เรืองการปดการขายแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ 
-ผู้ผ่านเข้ารอบจํานวน 18 ทีม
-มีแผนธุรกิจทีถูกนําไปดําเนินการจริงและสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึนจํานวน 5 แผน 
ST58        ปุยมูลไส้เดือน คณะวิทยาการจัดการ
ST65        ขนม ขนุนซีดด!! คณะครุศาสตร์
ST45        MONVER HN-BAR คณะครุศาสตร์ 
ST53        strawberryfreshmilk I’m  health คณะวิทยาการจัดการ
ST57        พริกแกงจัดจ้าน คณะวิทยาการจัดการ

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.5.3 
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะค
วามเปนผู้ประกอบการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 9 5

คณะครุศาสตร์          1 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            1 0

คณะวิทยาการจัดการ 1 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 0

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                1 0

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               1 0

1.10 จํานวนชุมชนทีนักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไขปญหาและการพัฒนาชุ
มชนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม

ชุมชน 10 87 870.00 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มีดารดําเนินโครงการซึงเปนการดําเนินการของนักศึกษาและบุคลากรในประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไขปญหาและการพัฒนาชุมชนทังมิติด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิงแวดล้อม ได้จํานวน 87 ชุมชน ได้แก่ 
1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 
จํานวน 58 ตําบล
2. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ป 
2565 จํานวน 12 ตําบล
3. โครงการวิศวกรสังคม จํานวน 16 ตําบล
4. โครงการบริการวิชาการอืนของทางคณะจํานวน 1 ตําบล

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.5.4. 
โครงการเสริมสร้างทักษะการเป
นวิศวกรสังคมเพือตอบโจทย์กา
รพัฒนาของประเทศ 

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชากา
ร

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=238419041
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VI3aR7VPoxCQqUj6vMLnXTIHwZbo4Pd7r4gxffmmVgc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VI3aR7VPoxCQqUj6vMLnXTIHwZbo4Pd7r4gxffmmVgc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=784354496
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w6g1hDiXVydU5nDYPikv9fT0iDrYgY_lOBRPbzJJuw0/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ydevoCgzVeG4fQM1JW5bi9j874KR4dGmelK4Xbxckmw/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ydevoCgzVeG4fQM1JW5bi9j874KR4dGmelK4Xbxckmw/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ydevoCgzVeG4fQM1JW5bi9j874KR4dGmelK4Xbxckmw/edit#gid=0


 เปาประสงค์ 1 บัณฑิตเปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 11 87 กองพัฒ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มีดารดําเนินโครงการซึงเปนการดําเนินการของนักศึกษาและบุคลากรในประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไขปญหาและการพัฒนาชุมชนทังมิติด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิงแวดล้อม ได้จํานวน 87 ชุมชน ได้แก่ 
1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 
จํานวน 58 ตําบล
2. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ป 
2565 จํานวน 12 ตําบล
3. โครงการวิศวกรสังคม จํานวน 16 ตําบล
4. โครงการบริการวิชาการอืนของทางคณะจํานวน 1 ตําบล

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.5.4. 
โครงการเสริมสร้างทักษะการเป
นวิศวกรสังคมเพือตอบโจทย์กา
รพัฒนาของประเทศ 

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชากา
ร

คณะครุศาสตร์          6 1 8 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            10 1 12 1

คณะวิทยาการจัดการ 6 1 7 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 1 16 6

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 1 5 1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 1 7 1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 1 8 2

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                6 1 7 1

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               12 1 13 1

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 3 1 3

งานวิชาศึกษาทัวไป 1 1 1

เอกสารแนบปส. 1.10

1.11 
ร้อยละของหลักสูตรทีมีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรื
อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตา
มพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior Citizen 
Engagement index) 

ร้อยละ 50 100 200.00 จํานวนหลักสูตรทังหมดทีเปดสอนในปการศึกษา พ.ศ. 2564 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จํานวน 81 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 64 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 17 
หลักสูตร  
มีหลักสูตรทีมีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรม
ของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior Citizen 
Engagement index) จํานวน ............หลักสูตร คิดเปนร้อยละ............

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.6.1 
โครงการพัฒนาความร่วมมือระ
หว่างเครือข่ายศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเพือต่อย
อดองค์ความรู้และส่งผ่านภูมิป
ญญาสู่นักศึกษา 
คณาจารย์และประชาชน 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารแนบปส. 1.11

1.12 
อัตราการมีงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึ
กษาต่อ ภายใน 1 ป 

จํานวนบัณฑิตทังหมดจํานวน 1,811 คน มีบัณฑิตทีตอบแบบสอบถามจํานวน 1,197 คน 
บัณฑิตระดับปริญญาตรีทีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 947 คน คิดเปนร้อยละ 81.22 
ข้อมูลการสํารวจ ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2565 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

โปรดแนบลิงค์ไฟล์รายงานผลอั
ตรการมีงานทําใน Google 
Drive

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระดับดับปริญญาตรี 
- สาขาสังคมศาสตร์

ร้อยละ 65 612 79.37 122.11 จํานวนบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ จํานวน 1,255 คน บัณฑิตทีตอบแบบสอบถามจํานวน 771 คน 
มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 612 คน  

ระดับดับปริญญาตรี 
- สาขาวิทยาศาสตร์

ร้อยละ 70 245 82.21 117.44 จํานวนบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ จํานวน 397 คน จํานวน บัณฑิตทีตอบแบบสอบถามจํานวน 298 คน 
มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 245 คน  

ระดับดับปริญญาตรี 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ร้อยละ 90 90 92.78 103.09 จํานวนบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 128 คน บัณฑิตทีตอบแบบสอบถามจํานวน 97 คน 
มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 90 คน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- สาขาสังคมศาสตร์      

ร้อยละ 80 24 100 125.00 จํานวนบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ จํานวน 24 คน ทีตอบแบบสอบถามจํานวน 24 คน 
มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 24 คน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- สาขาวิทยาศาสตร์   

ร้อยละ 70 3 100 142.86 จํานวนบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 คน บัณฑิตทีตอบแบบสอบถามจํานวน 3 คน 
บัณฑิตทีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 3 คน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขาพ      

ร้อยละ 70 4 100 142.86 จํานวนบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 4 คน บัณฑิตทีตอบแบบสอบถามจํานวน 4 คน 
บัณฑิตทีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 4 คน  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=671379160
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vgv8aoagE0OgNC-WoM8TEkJwRZSLj1Jsm9CAVa-CwyI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vgv8aoagE0OgNC-WoM8TEkJwRZSLj1Jsm9CAVa-CwyI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vgv8aoagE0OgNC-WoM8TEkJwRZSLj1Jsm9CAVa-CwyI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vgv8aoagE0OgNC-WoM8TEkJwRZSLj1Jsm9CAVa-CwyI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vgv8aoagE0OgNC-WoM8TEkJwRZSLj1Jsm9CAVa-CwyI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1030375787
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7YkLUS2KFsUD21AlfY_22-F1ehY2EJx9M1ZDz8lNIs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7YkLUS2KFsUD21AlfY_22-F1ehY2EJx9M1ZDz8lNIs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j9t5lw7sGbvD-i7nyamo-bFlkXeaYjIH1Q5Fdcr3SSg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j9t5lw7sGbvD-i7nyamo-bFlkXeaYjIH1Q5Fdcr3SSg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hCogRKlRODBEhSbrnGqDyyFyg1CUzKiS6rFMW6Fa5iU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hCogRKlRODBEhSbrnGqDyyFyg1CUzKiS6rFMW6Fa5iU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crFJD-a2Mx8UEVpx0-Jc6pbTq3BpCfVxVi2xRjMTrKM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crFJD-a2Mx8UEVpx0-Jc6pbTq3BpCfVxVi2xRjMTrKM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fa_6zwbQuP2QACC77j8KwsmenkMaDnOVvx940WUJbZM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fa_6zwbQuP2QACC77j8KwsmenkMaDnOVvx940WUJbZM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-FE64cl8K3or3aEFNI7pJYIe6tEoyuVGnJq3Mp28RbQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-FE64cl8K3or3aEFNI7pJYIe6tEoyuVGnJq3Mp28RbQ/edit#gid=0
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รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

1.13 
ค่าเฉลียความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลีย 4.00 4.50 112.50 จํานวนบัณฑิตทังหมดจํานวน 1,811 คน มีผู้ใช้บัณฑิต 1,197 คน 
มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จํานวน 419 คน 
มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อบัณฑิตเฉลียอยู่ระดับ 4.50

โปรดแนบลิงค์ไฟล์สรุปผลรายง
านความพึงพอใจใน Google 
Drive

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.14 
ร้อยละของนักศึกษาทีสอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
1.5.1 
โครงการพัฒนาทักษะและทดสอ
บด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ1.14.1 ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) ร้อยละ 90 35 39.13 จํานวนนักศึกษากลุ่มเปาหมาย ในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน 1,400 คน 

ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน 1,795 คน มีผู้เข้าทดสอบ 957 คน 
ไม่เข้าร่วมสอบ 838 คน สอบผ่าน จํานวน 337 คน ไม่ผ่าน จํานวน 620 คน คิดเปนร้อยละ 
35.22

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท
ศ

เอกสารแนบปส. 1.14.1

1.14.2.1 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับ B1 
(ปริญญาตรี)

ร้อยละ 80 7.55 9.44  จํานวนนักศึกษากลุ่มเปาหมายทีเข้าสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) (ปริญญาตรี)  
2,514 คน มีผู้เข้าทดสอบ 1,815 คน ไม่เข้าร่วมสอบ 699 คน มีผลการทดสอบระดับ B1 จํานวน 
123 คน ระดับ B2 จํานวน 14 คน รวม 137 คน ไม่ผ่าน เกณฑ์ จํานวน 1,678 คน 
จึงคิดเปนร้อยละ 7.55 ของ           

งานศุนย์ภาษา

เอกสารแนบปส. 1.14.2.1

1.14.2.2 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับ B2  
(ปริญญาโท)     

ร้อยละ 80 100.00 125.00  จํานวนนักศึกษากลุ่มเปาหมายทีเข้าสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) ดังนี
ปริญญาโท 35 คน มีผู้เข้าทดสอบ 1 คน ไม่เข้าร่วมสอบ 34 คน มีผลการทดสอบระดับ B2 
จํานวน 1 คน คิดเปนร้อยละ 100
ปริญญาเอก 14 คน มีผู้เข้าทดสอบ 9 คน ไม่เข้าร่วมสอบ 5 คน มีผลการทดสอบระดับ B2 
จํานวน 2 คน ไม่ผ่าน 7 คน คิดเปนร้อยละ 22.22        

เอกสารแนบปส. 1.14.2.2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17bd7qAXgbUhvxhIth391vts8a-QRyaZZdxh3IGkxqQk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17bd7qAXgbUhvxhIth391vts8a-QRyaZZdxh3IGkxqQk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17bd7qAXgbUhvxhIth391vts8a-QRyaZZdxh3IGkxqQk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylowadvdOGsIwW1aarWmIen6AruA8pK9wlS3nmq3ch0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=606539403
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uCaMwHqLJszI5YP-dvf_R0GM5xmzmd5lzEtIaUI9q5s/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uCaMwHqLJszI5YP-dvf_R0GM5xmzmd5lzEtIaUI9q5s/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1266887384
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JoDtQj_bwEZAgCRh2kNUvGvTSftPei2uAiWT2QtEwfc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JoDtQj_bwEZAgCRh2kNUvGvTSftPei2uAiWT2QtEwfc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=2135932054
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

1.1.1 
โครงการปรับปรุงพั
ฒนาหลักสูตรแบบบูร
ณาการระหว่างศาสต
ร์ ด้านวิทยาศาสตร์ 
หรือ 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภ
าพ 
กับด้านสังคมศาสตร์ 
พัฒนาหลักสูตร 
การเรียน ควบ 2 
ปริญญา 

 1.1.1.1 
ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรทีบูรณา-
การระหว่างศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ 
หรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับด้านสังคมศาสตร์ 

ระดับ 3 1 33.33 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรทีบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับด้านสังคมศาสตร์ อยู่ทีระดับ  1

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

ระดับ 1 มีจํานวนหลักสูตรทีมีบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กับ ด้านสังคมศาสตร์ จํานวน 2 หลักสูตร และ 
มีแผนการดําเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทีมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านสังคมศาสตร์

ตามนโยบายมหาวิทยาลัย มีแผนการบูรณาการหลักสูตรระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ 
หรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับ ด้านสังคมศาสตร์ จํานวน 2 หลักสูตร 
แต่ละคณะรับทราบนโยบายและอยู่ระหว่างการจัดทําแบบสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและแ
บบประเมินความเปนไปได้และความคุ้มทุนในการพัฒนาหลักสูตร  
เพือพัฒนาหลักสูตรระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ทังนีในปงบประมาณพ.ศ. 2565 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทีมีการจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะ 
คือ คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 4 หลักสูตร เปนหลักสูตรครุศาสตร์ 
4 ป คือ 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  2. 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาซึง มคอ.2 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครังที 10/2565 วันที 6 ตุลาคม 2565 

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนทีกําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนทีกําหนดไว้

-

ระดับ 3 มีผลงานเชิงประจักษ์จากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

-

ระดับ 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และมีการเทียบเคียง (Benchmark) 
กับมหาวิทยาลัยอืน

-

ระดับ 5 
มีการถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะเกียวกับการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยา
ศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์

-

 1.1.1.2 จํานวนหลักสูตรทีมีการเรียนควบ 2 ปริญญา  หลักสูตร 1 0 0.00 ยังไม่มีหลักสูตรทีมีการเรียนควบ 2 ปริญญา 

จําแนกรายหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์          

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

1.1.1 
โครงการปรับปรุงพั
ฒนาหลักสูตรแบบบูร
ณาการระหว่างศาสต
ร์ ด้านวิทยาศาสตร์ 
หรือ 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภ
าพ 
กับด้านสังคมศาสตร์ 
พัฒนาหลักสูตร 
การเรียน ควบ 2 
ปริญญา 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                

ยังไม่มีหลักสูตรทีมีการเรียนควบ 2 ปริญญา 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

 1.1.2 
โครงการสนับสนุนกา
รเรียนรู้แบบสะสมหน่
วยกิตและออกแบบหลั
กสูตรทีสามารถสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

1.1.2.1 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทีมีการเรียนก
ารสอน  แบบสะสมหน่วยกิต (สัมฤทธิบัตร) 

ระดับ 3 2 66.67 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทีมีการเรียนการสอน  แบบสะสมหน่วยกิต 
(สัมฤทธิบัตร)  อยู่ทีระดับ 2

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

ระดับ 1 มีจํานวนหลักสูตรทีมีการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (สัมฤทธิบัตร) จํานวน 16 
หลักสูตรและมีแผน   การจัดการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ 
เอกสาร/สือการเรียนรู้ของหลักสูตรสําหรับการเรียนการสอนในโครงการ 
สัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา

มีจํานวนหลักสูตรทีมีการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (สัมฤทธิบัตร) จํานวน 6 
หลักสูตรและมีแผนการจัดการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ 
เอกสาร/สือการเรียนรู้ของหลักสูตรสําหรับการเรียนการสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรระดับปริญญาต
รี/บัณฑิตศึกษา

ระดับ 2 มีหน่วยการเรียนรู้ทีได้รับอนุมัติ และมีคู่มือหน่วยการเรียนรู้ 
หรือมีเอกสารหรือสือการเรียนรู้ของทุกรายวิชา ทีเปดสอนในโครงการ 
ในเว็บไซต์ของหลักสูตรหรือคณะ 

การเรียนรู้ทีได้รับอนุมัติจํานวนทังสิน 6 หลักสูตร 15 รายวิชา ได้แก่
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต  มีจํานวน 2 รายวิชา   เว็บไซต์  http://ent.vru.ac.
th/Webregister/pages/news_report_std_regis_acm.php
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีจํานวน 3 รายวิชา  เว็บไซต์  http://ent.vru.ac.
th/Webregister/pages/news_report_std_regis_acm.php
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มีจํานวน  2 รายวิชา เว็บไซต์  http://grad.vru.ac.
th/Achievement/page_all.php?
fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  มีจํานวน  3 รายวิชา  เว็บไซต์  http://ent.vru.ac.
th/Webregister/pages/news_report_std_regis_acm.php
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีจํานวน 3 รายวิชา  เว็บไซต์   http://grad.vru.ac.
th/Achievement/page_all.php?
fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีจํานวน 3 รายวิชา   เว็บไซต์  http://grad.vru.ac.
th/Achievement/page_all.php?
fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
และมีคู่มือหน่วยการเรียนรู้ หรือมีเอกสารหรือสือการเรียนรู้ของทุกรายวิชา ทีเปดสอนในโครงการ 
ในเว็บไซต์ .

ระดับ 3 มีหลักสูตรทีมีผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการฯ เปนไปตามเปาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของหลักสูตร ทีเปดสอนในโครงการทังหมด

-

ระดับ 4 มีหลักสูตรทีมีผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการฯ เปนไปตามเปาหมาย มากกว่าร้อยละ 50 
ของหลักสูตรทีเปดสอนในโครงการทังหมด

-

ระดับ 5 มีนักศึกษาได้รับการเทียบโอนจากการเรียนในโครงการฯ และสําเร็จการศึกษา

-

http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk
http://grad.vru.ac.th/Achievement/page_all.php?fbclid=IwAR29nxDyx4OQ5p3PDhXd_YC9_JlZ3AYVUEokJBc_n4mC7xHk6JZ2wCBzyTk


 ยุทธศาสตร์ที 1 การผลิตบัณฑิตให้เปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงต่อสังคมเกณฑ์การประเมิน

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

 1.1.2 
โครงการสนับสนุนกา
รเรียนรู้แบบสะสมหน่
วยกิตและออกแบบหลั
กสูตรทีสามารถสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

1.1.2.2 
ร้อยละของหลักสูตรทีนักศึกษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยต
นเอง

ร้อยละ 20 0 0.00 ยังไม่มีหลักสูตรทีนักศึกษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

จําแนกรายหน่วยงาน หลักสูตรทังหมด 63

คณะครุศาสตร์          11

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            12

คณะวิทยาการจัดการ 9

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                4

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               

 1.1.3 
โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาบนพืนที
นวัตกรรม 
(Innovation 
Sandbox) 

 1.1.3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาบนพืนทีนวัตกรรม 
(Innovation Sandbox)       

ระดับ 3 2 66.67 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาบนพืนทีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
อยู่ทีระดับ 2

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

ระดับ 1 มีจํานวนพืนทีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 4 พืนที และมีแผนการดําเนินงาน 
และคู่มือการจัดการศึกษาบนพืนทีนวัตกรรม (Innovation Sandbox)

 มีจํานวนพืนทีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) จํานวน 4 พืนที คือ
1. โรงเรียนเครือข่ายคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มรวอ.
2. พืนทีจังหวัดปทุมธานี
3. พืนทีจังหวัดสระแก้ว
4. ชุมชนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
และมีแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจํานวนกิจกรรมทีต้องดําเนินการจํานวน 14 
กิจกรรม ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 14 กิจกรรม และคู่มือการจัดการศึกษาบนพืนทีนวัตกรรม 
(Innovation Sandbox)  จํานวน 14 เรือง     

ระดับ 2 มีหลักสูตรทีจัดการจัดการศึกษาบนพืนทีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
และเกิดผลงานเชิงประจักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนหลักสูตรเปาหมาย

หลักสูตรเปาหมายทังสิน 4 หลักสูตร มีหลักสูตรทีจัดการจัดการศึกษาบนพืนทีนวัตกรรม 
(Innovation Sandbox) และเกิดผลงานเชิงประจักษ์จํานวน 31 คน จํานวน 11 หลักสูตร 14 พืนที 
คิดเปนร้อยละ 100

ระดับ 3 มีหลักสูตรทีมีการจัดการจัดการศึกษาบนพืนทีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจํานวนหลักสูตรทีดําเนินการทังหมด

หลักสูตรทังหมด 63 หลักสูตร มีหลักสูตรทีมีการจัดการจัดการศึกษาบนพืนทีนวัตกรรม (Innovation 
Sandbox) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และมีการดําเนินกิจกรรมจํานวน 11 หลักสูตร คิดเปนร้อยละ 
17.46

ระดับ 4 มีหลักสูตรทีจัดการจัดการศึกษาบนพืนทีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
และสามารถต่อยอดสู่ผลงานทางวิชาการเพือเผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจํานวนหลักสูตรเปาหมาย



 ยุทธศาสตร์ที 1 การผลิตบัณฑิตให้เปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงต่อสังคมเกณฑ์การประเมิน

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

 1.1.3 
โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาบนพืนที
นวัตกรรม 
(Innovation 
Sandbox) 

-

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศ 
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาบนพืนทีนวัตกรรม (Innovation Sandbox)

-

1.2.1 
โครงการปรับปรุง/พั
ฒนาหลักสูตรเพือรอ
งรับ 
การเปลียนแปลงและ
ตอบสนองการเปนมห
าวิทยาลัยแห่งการเรีย
นรู้ 

 1.2.1.1. จํานวนหลักสูตรระยะสันทีเปดสอนเพือ 
Upskill/Reskill/Life Long Learning 
ทีตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน 
และหน่วยงานภายนอก

หลักสูตร 10 17 170.00 มีจํานวนหลักสูตรระยะสันทีเปดสอนเพือ Upskill/Reskill/Life Long Learning 
ทีตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน และหน่วยงานภายนอก 17 หลักสูตร                

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 12 17

คณะครุศาสตร์          1 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            1 3

คณะวิทยาการจัดการ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 7

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                1

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               1

งานวิชาศึกษาทวัไป 1

สํานักสงเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1

งานศูนย์ภาษา 1

1.2.1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน 
แบบหลักสูตรระยะสันเพือUpskill/Reskill/Life Long Learning 
ทีตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน 
และหน่วยงานภายนอก

ระดับ 3 3 100.00 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน 
แบบหลักสูตรระยะสันเพือUpskill/Reskill/Life Long Learning 
ทีตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน และหน่วยงานภายนอก อยู่ทีระดับ 3                

จําแนกรายหน่วยงาน ระดับ 1 มีคําสังแต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน มีแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 หลักสูตร
2. คณะครุศาสตร์ 4 หลักสูตร
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หลักสูตร
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 หลักสูตร 
5. คณะวิทยาการจัดการ 3 หลักสูตร
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 หลักสูตร
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 หลักสูตร
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3 หลักสูตร
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 3 
หลักสูตร 
รวม 36 หลักสูตร

 แต่ละหลักสูตรดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการเพือพัฒนาหลักสูตร
มีแผนการดําเนินกิจกรรมของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ 2 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิน และหน่วยงานภายนอก 
และมีหลักสูตรระยะสันโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมก
ารบริหารหน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทีเสนอ

มีการดําเนินการสํารวจความต้องการชุมชุนท้องถินจํานวน. 8 ชุมชน 
มีการดําเนินการสํารวจความต้องการหน่วยงานภายนอกจํานวน. 9 ชุมชน 
หลักสูตรระยะสันทังหมดทีเสนอจํานวน 19 หลักสูตร ผ่านการเห็นชอบจํานวน 17 หลักสูตร 
คิดเปนร้อยละ 89
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

1.2.1 
โครงการปรับปรุง/พั
ฒนาหลักสูตรเพือรอ
งรับ 
การเปลียนแปลงและ
ตอบสนองการเปนมห
าวิทยาลัยแห่งการเรีย
นรู้ 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 หลักสูตร
2. คณะครุศาสตร์ 4 หลักสูตร
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หลักสูตร
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 หลักสูตร 
5. คณะวิทยาการจัดการ 3 หลักสูตร
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 หลักสูตร
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 หลักสูตร
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3 หลักสูตร
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 3 
หลักสูตร 
รวม 36 หลักสูตร ระดับ 3 มีจํานวนหลักสูตรระยะสัน 30 หลักสูตรต่อป ทังเปนหลักสูตร Onsite หรือ Online  

และมีหลักสูตรระยะสันทีมีผู้เข้าอบรมเปนไปตามแผน มากกว่าร้อยละ 80 
ของหลักสูตรระยะสันทีเปดอบรม

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

มีจํานวนหลักสูตรระยะสัน 17 หลักสูตรต่อป เปนหลักสูตร Onsite จํานวน 17 หลักสูตร หลักสูตร 
Online  จํานวน 17 หลักสูตร 
มีจํานวนผู้เข้าอบรมตามแผน คิดเปนร้อยละ 80

ระดับ 4 มีหลักสูตรระยะสันทีดําเนินการต่อเนือง และมีผู้เข้าอบรมเพิมขึนจากเดิมมากกว่าร้อยละ 50 
ของหลักสูตรระยะสันทีเปดอบรม

-

ระดับ 5 มีการประเมินผล 
และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้านการจัดหลักสูตรระยะสันเพือตอบสนองความต้องการของชุ
มชน ท้องถิน และหน่วยงานภายนอก

-

1.3.1 
โครงการพัฒนาการจั
ดการเรียนการสอนตา
มปรัชญา การจัด 
การเรียนรู้เชิงผลิตภา
พด้วยกระบวนการจัด
การเรียนรู้แบบ 
ABCD

1.3.1.1 
ระดับความสําเร็จการพัฒนาการเรียนการสอนตามปรัชญาการจั
ดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ 
ABCD

ระดับ 3 2 66.67 ระดับความสําเร็จการพัฒนาการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้ว
ยกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD อยู่ทีระดับ 2

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

ระดับ 1 ร้อยละ 80 ของหลักสูตรทีมีการจัดการเรียนการอสอนแบบ ABCD และมีแผนการดําเนินงาน 
และคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

ครุ 14 14 หลักสูตรทังหมด 63 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ ABCD และมีแผนการดําเนินงาน 
และคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญา 
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD จํานวน 63 หลักสูตร 
คิดเปนร้อยละ 100

วิทย์ 58 36 ระดับ 2 มีชุดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชุดการเรียนการรู้ทังหมด

เกษตร 26 26 ชุดการเรียนรู้ทังหมดจํานวน 98 ชุด(จากการรายงานผลของทางคณะครุศาสตร์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เปนชุดการเรียนรู้แบบ Blended 
Learning จํานวน 76 ชุด

98 76 ระดับ 3 มีผลงานเชิงประจักษ์/ผลงานวิชาการของนักศึกษาทีได้รับการนําเสนอ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ 
จากการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
ABCD ทุกหลักสูตร

มีผลงานเชิงประจักษ์ทางวิชาการ ได้รับการนําเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จํานวน 124 ผลงาน  
แต่ยังไม่สามารถจําแนกได้ว่าจากการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD กีหลักสูตรจากหลักสูตรทังหมด

ระดับ 4 มีผลงานเชิงประจักษ์/ผลงานวิชาการของนักศึกษาทีได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
การอ้างอิง/การใช้ประโยชน์ จากการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

จากการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
ABCD 
มีผลงานเชิงประจักษ์/ผลงานวิชาการของนักศึกษาทังหมด 124 ผลงาน ได้รับรางวัลใน 
ระดับชาติจํานวน 6 ผลงาน การอ้างอิงจํานวน 2 ผลงาน
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1.3.1 
โครงการพัฒนาการจั
ดการเรียนการสอนตา
มปรัชญา การจัด 
การเรียนรู้เชิงผลิตภา
พด้วยกระบวนการจัด
การเรียนรู้แบบ 
ABCD

ระดับ 5 มีการประเมินผล 
และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้านการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภา
พ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

-

1.3.2 
โครงการจัดหาทรัพย
ากรเพือสนับสนุนการ
เรียนการสอน

1.3.2.1 
ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเพือจัดซือจัดจ้างทรัพยากรในก
ารจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 100 75.04 75.04 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเพือจัดซือจัดจ้างทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจําน
วนงบประมาณทังสิน 12,528,597 บาท ตังเบิกจํานวน 9,401,485 บาท คิดเปนร้อยละ 75.04 
ข้อมูล จากระบบ ERP 30 กันยายน 2565

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

จําแนกรายหน่วยงาน รวม 12,528,597 9,401,485 75.04

คณะครุศาสตร์ 626,072.67 626,072.67 100.00

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 201,623.78 201,623.78 100.00

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 500,000.00 498,596.03 99.72

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,184,804.04 1,184,803.94 100.00

คณะวิทยาการจัดการ 1,823,600.00 198,600.00 10.89

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 892,770.40 892,756.21 100.00

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 635,821.98 635,821.98 100.00

ศูนย์สระแก้ว 40,000.00 40,000.00 100.00

สํานักงานอธิการบดี 5,828,000 4,407,719.91 75.63

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 795,904 715,490.50 89.90

1.3.3 
พัฒนาการจัดการเรีย
นการสอน VRU 
online และ MOOC

1.3.3.1 จํานวนหลักสูตรทีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตร 50 81 162.00 จํานวนหลักสูตรการเรียนการสอนในปการศึกษา พ.ศ. 2564 รวมทังสินจํานวน 81 หลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี จํานวน 63 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 18 หลักสูตร  
มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 81 ทังหมด คิดเปนร้อยละ 100 จําแนกได้ดังนี

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 59 81 คณะ                                      ปริญญาตรี(หลักสูตร)           บัณฑิตศึกษา(หลักสูตร)        

คณะครุศาสตร์ 15 18 คณะครุศาสตร์ 11 7

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            12 12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    12 -

คณะวิทยาการจัดการ 8 9 คณะวิทยาการจัดการ 9 -

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 2

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                3 10 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 6

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               1 นับรวมทีคณะ                  รวม 63 18

งานวิชาศึกษาทัวไป 2 นับรวมทีคณะ

งานศูนย์ภาษา 2 นับรวมทีคณะ

รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอน

1.3.3.2 ระดับความสําเร็จของการสร้างหลักสูตรออนไลน์ ระดับ 3 2 66.67 ระดับความสําเร็จของการสร้างหลักสูตรออนไลน์ อยู่ทีระดับ 2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZgHsjz2bSk3YjqsgF8g5m8kYu2nVE6aycIauf4mFUk/edit#gid=1438311164
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1.3.3 
พัฒนาการจัดการเรีย
นการสอน VRU 
online และ MOOC

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (VRU Online / Thai 
MOOC)        

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อธิบายการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
(VRU Online / Thai MOOC) โดยทังปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจํานวนกิจกรรมทังหมด 1 กิจกรรม 
คือโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน online : 
การพัฒนาแพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้ให้เปนการเรียนรู้เชิงรุกและผสมผสานด้วย MOOC 10 รายวิชา 2 
หลักสูตร

ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกิจกรรมตามแผน       

จํานวนกิจกรรมตามแผนจํานวน 1 กิจกรรม ดําเนินกิจกรรมจํานวน 1 กิจกรรม คิดเปนร้อยละ 100

ระดับ 3 มีการเปดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
และมีผู้เข้าเรียนทังภายในและภายนอกเปนไปตามจํานวนกลุ่มเปาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของหลักสูตรออนไลน์ทีเปดสอนทังหมด

จํานวนหลักสูตรออนไลน์ทังหมดจํานวน 10 หลักสูตร มีจํานวนหลักสูตรทีมีผู้เข้าเรียนจํานวน.................
หลักสูตร คิดเปนร้อยละ ..............และทีมีผู้เข้าเรียนกลุ่มเปาหมายจํานวน................... คน 
เข้าร่วมจํานวน...............คน  คิดเปนร้อยละ.............

ระดับ 4 
มีหลักสูตรทีสามารถสร้างรายได้จากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เปนไปตามเปาหมายทีกําหน
ด 

หลักสูตรทีสามารถสร้างรายได้จากการเรียนการสอนจํานวน...............หลักสูตร 
จํานวนรายได้เปาหมายจํานวน...........บาท ดําเนินการได้จํานวน.................บาท

ระดับ 5 
มีการประเมินผลและถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศเกียวกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

อธิบายการประเมินผลและถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศเกียวกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไ
ลน์

1.3.4 
โครงการบริหารจัดกา
รงบประมาณด้านวิชา
การ

1.3.4.1 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณด้านวิชาการ ร้อยละ 80 77.70 97.12 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณด้านวิชาการจํานวนงบประมาณทังสิน 26,711,992 บาท 
ตังเบิกจํานวน 20,754,510 บาท คิดเปนร้อยละ 77.70

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียนจําแนกรายหน่วยงาน รวม 26,711,992 20,754,510 77.70

กองพัฒนานักศึกษา 9,000.00 9,000.00 100.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 471,250.00 471,250.00 100.00

บัณฑิตวิทยาลัย 11,718,742.00 8,012,710.00 68.38

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 14,513,000.00 12,261,550.00 84.49

1.4.1 
โครงการพัฒนาเครือ
ข่ายพันธมิตร 
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเท
ศเพือร่วมจัดการศึกษ
า

1.4.1.1 ร้อยละของหลักสูตรทีมีความร่วมมือ (MOU) 
กับเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศเพือร่วมจัดการศึกษา

ร้อยละ 80 30.16 37.70 มีหลักสูตรทีมีความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศเพือร่วมจัดการศึกษา จํานวน 19 หลักสูตร 18 เครือข่าย คิดเปนร้อยละ 
30.16 ของหลักสูตรปริญญาตรีทังหมด 63 หลักสูตร

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

จําแนกรายหน่วยงาน หลักสูตรทังหมด 63 19 ใช้เอกสารแนบ ปส 1.8

คณะครุศาสตร์          11 5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            12 3

คณะวิทยาการจัดการ 9 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=238419041


 ยุทธศาสตร์ที 1 การผลิตบัณฑิตให้เปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงต่อสังคมเกณฑ์การประเมิน

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

1.4.1 
โครงการพัฒนาเครือ
ข่ายพันธมิตร 
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเท
ศเพือร่วมจัดการศึกษ
า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 1

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 2

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                4 2

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.4.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพือร่วม
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับ 3 2 0.00 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศเพือร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ทีระดับ 2 

ระดับ 1 มีการจัดตังคณะกรรมการดําเนินงาน และมีการพัฒนาความร่วมมือ MOU 
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ

มีการดําเนินการจัดประชุมคณะและหน่วยงานทีเกียวข้องกับการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
เพือให้เกิดการพัมนาความร่วมมือทางวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนร่วมกันรวมถึงการดําเนินกิจกรรม การบริการทางวิชาการร่วมกัน 
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เปนการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร รายวิชา การดําเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการแลกเปลียนเรียนรู้ เปนสถานทีปฏิบัติงานของนักศึกษา  
ร่วมกันผลิตบัณฑิตให้มีความรุ้ ความสามารถ เปนทีต้องการของตลาดแรงงานในปจจุบัน

ระดับ 2  
มีแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการจากการวิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและเชือมโยงเข้ากับความต้อ
งการของหน่วยงาน

หลักสูตรมีการออกแบบให้เกิดการบูรณาการในการเรียนกับการทํางาน มีความสอดคล้องไปด้วยกัน 
มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริงในสถานกรประกอบการ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภาย
นอก มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมตามแผน

จากกิจกรรม....................กิจกรรม 
มีกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
จํานวน..............กิจกรรม คิดเปนร้อยละ...................

ระดับ 4 มีเครือข่ายทีดําเนินกิจกรรมร่วมกันเพิมขึนมากกว่าร้อยละ 50 ของเครือข่ายเดิม 

จากกิจกรรมจํานวน........................กิจกรรมมีกิจกรรมจากเครือข่ามเดิม................
กิจกรรมและเครือข่ายใหม่จํานวน................กิจกรรม คิดเปนร้อยละ.................

ระดับ 5 มีการประเมินผล 
และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในป
ระเทศ   

อธิบายการถอดบทเรียนทีได้........................................................
แนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศ.......................
..........................................



 ยุทธศาสตร์ที 1 การผลิตบัณฑิตให้เปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงต่อสังคมเกณฑ์การประเมิน

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

1.4.2 
โครงการสร้างเครือข่
ายความร่วมมือกับมห
าวิทยาลัยต่างประเทศ
หรือหน่วยงานอืน 
เพือร่วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาสู่มาตรฐ
านระดับสากล 

1.4.2.1 ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่าย  
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพือร่วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล

ระดับ 3 2 66.67 ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่าย  
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพือร่วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล อยู่ทีระดับ 2

งานวิเทศสัมพันธ์

ระดับ 1 มีจํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพือร่วมจัดการศึกษา 10 
เครือข่ายและมีการประสานความร่วมมือและทํา MOU 
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและวางแผนร่วมกันเพือร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน
ระดับสากล

มีจํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพือร่วมจัดการศึกษาจํานวน 23 
เครือข่ายและมีการประสานความร่วมมือและทํา MOU 
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและวางแผนร่วมกันเพือร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน
ระดับสากลจํานวน 23 เครือข่าย อยู่ระหว่างการประสานงานความร่วมกับมหวิทยาลัยต่างประเทศ

ระดับ 2  มีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา 
และการปรับปรุงระบบเพือรองรับการดําเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

มีส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา 
และการปรับปรุงระบบเพือรองรับการดําเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศจํานวน 4 
กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรม "English language make friends" รวมถึงกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
แลกเปลียนวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เดินทางไปแลกเปลียนวัฒนธรรมทีเวียดนาม
3. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Social Sciences & Humanities – VNU, Hanoi 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4. โครงการค่ายฤดูหนาวภาษาและวัฒนธรรมจีน (Root Seeking Camp)

ระดับ 3 มีการดําเนินกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (แลกเปลียนอาจารย์/นักศึกษา) 
จัดการศึกษาแบบ dual degree ,จัดหลักสูตร on demand ของลูกค้า มากกว่าร้อยละ 80 
ของกิจกรรมทีระบุไว้ตามแผน 

มีจํานวนหลักสูตรระยะสัน 3 หลักสูตรต่อป  ประเภทเครือข่าย แลกเปลียนอาจารย์ และนักศึกษา 
มีรูปแบบการศึกษา แบบจัดหลักสูตร On Demand คิดเปนร้อยละ 75  ของกิจกรรมทีระบุตามแผน
1. หลักสูตรด้านการจัดการการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาโครงการวิจัย 
การแลกเปลียนบุคลากรและนักศึกษา ทังในระยะสันและระยะยาว (งานวิเทศสัมพันธ์)
2. หลักสูตรด้านการจัดการศึกษา การฝกอบรมระยะสัน และการวิจัย (คณะครุศาสตร์)
3. หลักูตรด้านการศึกษา การฝกอบรมระยะสันเพือการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน (คณะครุศาสตร์)

ระดับ 4 มีเครือข่ายทีดําเนินกิจกรรมร่วมกันเพิมขึนมากกว่าร้อยละ 50 ของเครือข่ายเดิม    

-

ระดับ 5 
มีการประเมินผลและถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มา
ตรฐานระดับสากลกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ           

-

1.5.1 
โครงการพัฒนาทักษะ
และทดสอบด้านเทคโน
โลยีดิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ

1.5.1.1 
ร้อยละของนักศึกษาทีได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 80 100.00 125.00 จํานวนนักศึกษาตามแผนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษจํานวน 3,338 คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ จํานวน 3,303 คน คิดเปนร้อยละ 
45.03  จําแนกเปน
ด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกลุ่มเปาหมาย จํานวน 1,400 คน สํานักวิทยบริการฯ 
ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล มีผูสนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 1,795 คน คิดเปนร้อยละ 
100
ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกลุ่มเปาหมาย จํานวน 1,400 คน สํานักวิทยบริการฯ 
ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล มีผูสนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 1,795 คน คิดเปนร้อยละ 
100

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 3,038 3,906 128.57



 ยุทธศาสตร์ที 1 การผลิตบัณฑิตให้เปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงต่อสังคมเกณฑ์การประเมิน

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

1.5.1 
โครงการพัฒนาทักษะ
และทดสอบด้านเทคโน
โลยีดิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์          130 130 100.00

จํานวนนักศึกษาตามแผนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษจํานวน 3,338 คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ จํานวน 3,303 คน คิดเปนร้อยละ 
45.03  จําแนกเปน
ด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกลุ่มเปาหมาย จํานวน 1,400 คน สํานักวิทยบริการฯ 
ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล มีผูสนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 1,795 คน คิดเปนร้อยละ 
100
ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกลุ่มเปาหมาย จํานวน 1,400 คน สํานักวิทยบริการฯ 
ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล มีผูสนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 1,795 คน คิดเปนร้อยละ 
100

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานท
ะเบียน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            87 114 100.00

คณะวิทยาการจัดการ 103 103 100.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150 99 66.00

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100 108 100.00

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 88 76 86.36

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                80 40 50.00

งานศูนย์ภาษา 900 1,441 160.11

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,400 1,795 100.00

1.5.1.2 ร้อยละของนักศึกษาทีเข้าร่วมทดสอบทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 90 70.82 78.69  นักศึกษาทีเข้าร่วมทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษกลุ่มเปาหมาย จํานวน 
3,914 คน มีผู้เข้าร่วมทดสอบจํานวน 2,772 คน คิดเปนร้อยละ 70.82 ดังนี
1. นักศึกษาเข้าร่วมทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) (ปริญญาตรี) กลุ่มเปาหมาย 
จํานวน 2,514 คน เข้าร่วมทดสอบทักษะจํานวน 1,815 คน ไม่เข้าร่วมสอบจํานวน 699 คน 
คิดเปนร้อยละ 72.20               
2. จํานวนนักศึกษากลุ่มเปาหมาย ในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน 1,400 คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน 1,795 คน มีผู้เข้าทดสอบ 957 คน 
ไม่เข้าร่วมสอบ 838 คน สอบผ่าน จํานวน 337 คน ไม่ผ่าน จํานวน 620 คน คิดเปนร้อยละ 
35.22

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 3,914 2,772 70.82

งานศูนย์ภาษา 2,514 1,815 72.20

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,400 957 68.36

 1.5.2 
โครงการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาสู่การเรียนรู้ใ
นศตวรรษที 21 
ทักษะวิชาการ 
และวิชาชีพ

 1.5.2.1 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศต
วรรษที 21 ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

ระดับ 3 3 100.00  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที 21 
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ อยู่ทีระดับ 3

กองพัฒนานักศึกษา

ระดับ 1  มีแผนการพัฒนาทักษะนักศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 
ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ

เล่มแผนพัฒนาทักษะนั
กศึกษา

มรวอ. โดย กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาทักษะนักศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ โดยมีกระบวนการดังนี 
1. วันที 3 พ.ย. 2564 ประชุมการจัดทําแผนพัฒนาทักษะนักศึกษาใน 3 ด้าน
2. วันที 9 -25 พ.ย. 2564 รวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ 
3. วันที 26-10 ธ.ค.  2564 จัดทํา (ร่าง) แผนการพัฒนาทักษะใน 3 ด้าน 
4. วันที 7 ม.ค. 2565 ประชุมเพือพิจารณาแผนพัฒนาทักษะใน  3 ด้าน 
5. วันที 1 ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 ดําเนินกิจกรรมตามแผน 
6. รายงานผลการดําเนินงาน (ครังที 1 วันที 18 ก.พ. 2565)
7. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุกๆ ไตรมาส (ครังที 1/2565 วันที 11 ก.พ. 2565)
8. ติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน ไตรมาสที 2 วันที 26 ก.พ. 2565 ไตรมาส 4 วันที 5 ส.ค. 2565

ระดับ 2  มีผลการดําเนินงานโครงการตามแผน 
ทีดําเนินการได้บรรลุเปาหมายทีกําหนดไว้ในโครงการทังหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของโครงการทังหมด

https://drive.google.com/file/d/1TXCx7SXkq0OLgat0EqIC7LZ_pDYrMEGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXCx7SXkq0OLgat0EqIC7LZ_pDYrMEGl/view?usp=sharing


 ยุทธศาสตร์ที 1 การผลิตบัณฑิตให้เปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงต่อสังคมเกณฑ์การประเมิน

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

แผนการพัฒนาทักษะนักศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ทักษะทางวิชาการ 
และทักษะทางวิชาชีพ มีจํานวนโครงการตามแผนทังจํานวน 27 
โครงการมีการดําเนินงานบรรเปาหมายของโครงการจํานวน 25 โครงการ 
ไม่บรรลุเปาหมายของโครงการจํานวน 2 โครงการ คิดเปนร้อยละ 92.59
(ยกเลิก 2 โครงการ เพิมเติมกิจกรรม 3 โครงการ)

ระดับ 3  มีนักศึกษาทีผ่านการพัฒนาจากโครงการตามแผนฯ 
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/ประกวด/นําเสนอ ในระดับชาติ/นานาชาติ

โดยจากโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ   
มีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/ประกวด/นําเสนอ จํานวน 141 ผลงาน รายละเอียดดังนี
คณะครุศาสตร์ จํานวน 30 ผลงาน ในระดับชาติจํานวน.....22......ผลงาน ระดับนานาชาติ .........8........ 
ผลงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 3 ผลงาน ในระดับชาติจํานวน.....3.....ผลงาน ระดับนานาชาติ .........-
........ ผลงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 22 ผลงาน ในระดับชาติจํานวน.....19.....ผลงาน ระดับนานาชาติ ........
3...... ผลงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 20 ผลงาน ในระดับชาติจํานวน.....20.....ผลงาน 
ระดับนานาชาติ .......-...... ผลงาน
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 39 ผลงาน ในระดับชาติจํานวน.....39.....ผลงาน ระดับนานาชาติ ......-...... 
ผลงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 3 ผลงาน ในระดับชาติจํานวน.....3....ผลงาน ระดับนานาชาติ .......
-..... ผลงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 10 ผลงาน ในระดับชาติจํานวน.....9.....ผลงาน ระดับนานาชาติ .........
81....... ผลงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จํานวน 7 ผลงาน ในระดับชาติจํานวน....7......ผลงาน ระดับนานาชาติ ......-
..... ผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว จํานวน 6 ผลงาน ในระดับชาติจํานวน....6.....ผลงาน 
ระดับนานาชาติ ......-....... ผลงาน
งานวิชาศึกษาทัวไป จํานวน 1 ผลงาน ในระดับชาติจํานวน....1......ผลงาน ระดับนานาชาติ .......-...... ผลงาน

ระดับ 4 มีการเผยแพร่ความสําเร็จของการพัฒนานักศึกษาจากโครงการตามแผนฯ 
สู่สาธารณะผ่านสือออนไลน์ และมีผู้เข้าชมมากกว่า 500 ครังภายในปงบประมาณ

-

ระดับ 5 มีการประเมินผล 
และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้านการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที 21 
ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ          

-

1.5.2.2 จํานวนโครงการทีพัฒนา soft skill ให้กับนักศึกษา โครงการ 10 149 1490.00 จํานวนโครงการทีพัฒนา soft skill ให้กับนักศึกษา ทังสินจํานวน 149 โครงการ

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 11 149

คณะครุศาสตร์ 1 28

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            1 24

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wFTyFXc033Af2bzGytbP8G0toTYxNpwRQvPvrxnJfTw/edit#gid=721660922
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZRNneXz8gw_prGnupBpPPIW2tAech7L1SyNzXs9nTTU/edit#gid=721660922
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

คณะวิทยาการจัดการ 1 13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 24

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 5

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 8

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 13

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                1 13

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               1 13

กองพัฒนานักศึกษา 1 7

งานวิชาศึกษาทัวไป 1 1

1.5.3 
โครงการเสริมสร้างส
มรรถนะความเปนผู้ปร
ะกอบการ 

1.5.3.1 
ร้อยละของหลักสูตรทีมีการเปดสอนรายวิชาเกียวกับการพัฒนาทั
กษะ การเปนผู้ประกอบการ

ร้อยละ 80 80.95 101.19 รายชือหลักสูตรทีมีรายวิชาพัฒนาทักษะความเปนผู้ประกอบการ 
51 หลักสูตร จากทังหมด  63 หลักสูตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 63 51

คณะครุศาสตร์          11 8

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            12 2

คณะวิทยาการจัดการ 9 27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 7

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                4 4

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               3

1.5.3.2 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะการเปนผู้ประกอบการ

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะการเปนผู้ประกอบการ อยู่ทีระดับ 5                

ระดับ 1 มีการจัดตัง Business unit และมีแผนการพัฒนาทักษะการเปนผู้ประกอบการ 
และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา
-
สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการกรอกข้อมูลการดําเนินงานให้เปนปจจุบันทีสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี
วัด มีการจัดตัง Business unit UBI และ UBI CLUB และมีแผนพัฒนาทักษะการเปนผู้ประกอบการ 
ดังนี
-การบ่มเพาะเข้าอบรมโครงการStartUpทังหมด 10 โมดูล 
-การคัดเลือกแผนธุรกิจ
-การทดลองการตลาด 25 ทีม
-ประกวดแผนธุรกิจ คัดเลือกสุดยอด 5 ทีม
-ถอดบทเรียน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12POJl4mWf_ZBWapF7egFqE0Dh6gtZKopOsqKX--USjA/edit#gid=721660922
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10zaKhegtiAUpHFuyLmCwpQhQ8UZN85BeGdWnTX0ZsFk/edit#gid=721660922
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18DURNsforh0_8LRfSwwp35cmZtBAUm2-G_zP-ahtnh4/edit#gid=721660922
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pQ1ApoRaUOdqXw4qn3nGx4oFsqF_XqMW8nhdV3qxE1A/edit#gid=721660922
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PokNRmasjVr_Kuf7PgZDhUXSd161qgSb0GtHwwX7jOY/edit#gid=721660922
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iOyOc6fFSrvvA2vbCNAlOIkvr5PHap1UpfFKKnw4JxM/edit#gid=721660922
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l-r0HtkQxPl0vYKa1Fjz9dFFjc0k34-o28p8j91sS-8/edit#gid=721660922
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T9Koiak1STbWlOeZb12NYP22wee9OrGOosxtQrA-mTo/edit#gid=721660922
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11M-4pabi9XJ5E9-_Ix5Job64nzbscPUTBPUvEmbawGg/edit#gid=721660922
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ye9N9yBr_NpwdpnwyHtU7RZHBK8-QPPyrrIznJnuDbU/edit#gid=1258058503
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ye9N9yBr_NpwdpnwyHtU7RZHBK8-QPPyrrIznJnuDbU/edit#gid=1258058503


 ยุทธศาสตร์ที 1 การผลิตบัณฑิตให้เปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงต่อสังคมเกณฑ์การประเมิน

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

1.5.3 
โครงการเสริมสร้างส
มรรถนะความเปนผู้ปร
ะกอบการ 

มีการจัดตัง Business unit UBI และ UBI CLUB และมีแผนพัฒนาทักษะการเปนผู้ประกอบการ ดังนี
- การบ่มเพาะเข้าอบรมโครงการStartUpทังหมด 10 โมดูล 
- การคัดเลือกแผนธุรกิจ
- การทดลองการตลาด 25 ทีม
- ประกวดแผนธุรกิจ คัดเลือกสุดยอด 5 ทีม
- ถอดบทเรียน
โดยมีกิจกรรมตามแผนทังสินจํานวน 6 กิจกรรม
1.การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเปนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (StartUp)   
2.การฝกอบรมนักศึกษาโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเปนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (StartUp)
3.จัดทําค่ายการทําธุรกิจ   (StartUp)
4.การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา 
นักเรียนทีเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเปนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (StartUp)
5.การนําเสนอและประกวดผลการดําเนินธุรกิจของนักศึกษา (รอบตัดสิน)
6.การบริหารจัดการ จัดประชุมติดตาม ประเทิณผล และการจัดทํารายงาน (StartUp)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมเพือพัฒนาทักษะการเปนผู้ประกอบการ และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกิจกรรมทีระบุไว้ตามแผน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประสานงานคณะ/วิทยาลัย เพือมอบหมายหลักสูตรในการเปดสอน 
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลรายวิชาทีเปดสอนเกียวกับการพัฒนาผู้ประกอบการและดําเนินสรุปข้อมูล
เปนร้อยละ
มีการดําเนินกิจกรรมเพือพัฒนาทักษะการเปนผู้ประกอบการ 
และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการจํานวน 69 ทีม แบ่งออกเปน
-นักศึกษา จํานวน 273 คน 
-อาจารย์ จํานวน 100 คน
-นักเรียน จํานวน 6 คน
โดยจะมีการอบรม 10 โมดูล ซึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที 26 พฤศจิกายน 2565

จากแผนการพัฒนาทักษะการเปนผู้ประกอบการ และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาจํานวน 6 กิจกรรม 
มีการดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 1 กิจกรรม คิดเปนร้อยละ 16.66 ได้แก่
1.การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเปนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (StartUp)   

 โดยจากการดําเนินกิจกรรมเพือพัฒนาทักษะการเปนผู้ประกอบการ 
และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการจํานวน 69 ทีม แบ่งออกเปน
-นักศึกษา จํานวน 273 คน 
-อาจารย์ จํานวน 100 คน
-นักเรียน จํานวน 6 คน
โดยจะมีการอบรม 10 โมดูล ซึงเสร็จในวันที 26 พฤศจิกายน 2565

ระดับ 3 มีแผนธุรกิจทีถูกนําไปดําเนินการจริง และสร้างประโยชน์/รายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของแผนทีได้รับการพัฒนา



 ยุทธศาสตร์ที 1 การผลิตบัณฑิตให้เปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงต่อสังคมเกณฑ์การประเมิน

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

1.5.3 
โครงการเสริมสร้างส
มรรถนะความเปนผู้ปร
ะกอบการ 

-มีแผนธุรกิจทีถูกนําไปดําเนินการจริงและสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึนจํานวน 5 แผน 
ST58        ปุยมูลไส้เดือน คณะวิทยาการจัดการ
ST65        ขนม ขนุนซีดด!! คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ST45        MONVER HN-BAR คณะครุศาสตร์ 
ST53        strawberryfreshmilk I’m  health คณะวิทยาการจัดการ
ST57        พริกแกงจัดจ้าน คณะวิทยาการจัดการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 4 มีผู้ประกอบการทีดําเนินการธุรกิจตามแผนธุรกิจได้จริง 
หรือได้รับรางวัลจากการเปนผู้ประกอบการ

-สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดตังโครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเปนผู้ประกอบการ 
โดยมีขันตอนในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังนี
ระยะที 1 เปดรับสมัคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 69 ทีม
ระยะที 2 มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills จํานวน 5 คอร์ส
ระยะที 3 มีการอบรมทักษะการเปนผู้ประกอบการ ทังหมด 8 โมดูล
ระยะที 4 ดําเนินการจัดอบรม Trianing Course จํานวน 4 คอร์ส
ระยะที 5 การคัดเลือกแผนธุรกิจทีมีความสร้างสรรค์จํานวน 18 แผนธุรกิจ จาก 69 แผนธุรกิจ
ระยะที 6 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที ณ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร
ระยะที 7 จัดทําค่าย Startup แผนธุรกิจพิชิตยอดขาย
ระยะที 8 นําแผนธุรกิจทีพัฒนาขึนสู่การทดสอบตลาดจริง
ระยะที 9 การจัดการแข่งขันการนําเสนอแผนธุรกิจและผลประกอบการ โดยแผนทีได้รับรางวัล ดังนี 
     รางวัลชนะเลิศ                ST58        ปุยมูลไส้เดือน คณะวิทยาการจัดการ 
     รองชนะเลิศอันดับหนึง  ST65        ขนม ขนุนซีดด!! คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     รองชนะเลิศอันดับสอง  ST45        MONVER HN-BAR คณะครุศาสตร์ 
     รางวัลชมเชย                  ST53        strawberryfreshmilk I’m  health คณะวิทยาการจัดการ
     รางวัลชมเชย                  ST57        พริกแกงจัดจ้าน คณะวิทยาการจัดการ

ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้านการพัฒนาทักษะการเปนผู้ประกอบการ      

-สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน  
ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม (Startup) วันจันทร์ที 15  สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา 08.00 – 
17.30 น.ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชัน 5 อาคาร 100 ป 
สมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณภัทรพงษ์ พลเสน เปนวิทยากรในครังนี

1.5.4. 
โครงการเสริมสร้างทั
กษะการเปนวิศวกรสัง
คมเพือตอบโจทย์การ
พัฒนาของประเทศ

1.5.4.1 จํานวนโครงการของมหาวิทยาลัยที 
นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง
แก้ไขปญหาและการพัฒนาชุมชนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิงแวดล้อมจนเกิด ผลงานเชิงประจักษ์

โครงการ 10 18 180.00 จํานวนโครงการของมหาวิทยาลัยที 
นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไขปญหาและการพัฒนา
ชุมชนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมจนเกิด ผลงานเชิงประจักษ์ จํานวน 18 
โครงการ ได้แก่              
1. 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปโครงสร้างทางเคมีเส้นใยผักตบชวาในด้านการพัฒนาวั
สดุก่อสร้าง ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
(ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากขยะรีไซเคิลในชุมชน) ด้านสิงแวดล้อม 
2. โครงการพัฒนาก้อนเชือเห็ดเก่าให้เปนวัสดุปลูก ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านสิงแวดล้อม
3. โครงการพัฒนาเครืองเติมอากาศในบ่อเลียงกุ้ง ต.สองพีน้อง อ.สองพีน้อง จ.
สุพรรณบุรีด้านเศรษฐกิจ 
4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน “ไข่เค็มบ้านระแหง” ตําบลคลองห้า 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านเศรษฐกิจ 
5. โครงการส่งเสริม เพิมคุณค่า สินค้าชุมชน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
ผลิตภัณฑ์ปุยจากมูลไส้เดือนด้านเศรษฐกิจ
6. โครงการถังขยะฆ่าเชือเพือชุมชน ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ด้านสิงแวดล้อม

กองพัฒนานักศึกษา

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 11 18

คณะครุศาสตร์          1 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            1 1

คณะวิทยาการจัดการ 1 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

1.5.4. 
โครงการเสริมสร้างทั
กษะการเปนวิศวกรสัง
คมเพือตอบโจทย์การ
พัฒนาของประเทศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1

จํานวนโครงการของมหาวิทยาลัยที 
นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไขปญหาและการพัฒนา
ชุมชนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมจนเกิด ผลงานเชิงประจักษ์ จํานวน 18 
โครงการ ได้แก่              
1. 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปโครงสร้างทางเคมีเส้นใยผักตบชวาในด้านการพัฒนาวั
สดุก่อสร้าง ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
(ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากขยะรีไซเคิลในชุมชน) ด้านสิงแวดล้อม 
2.  โครงการพัฒนาก้อนเชือเห็ดเก่าให้เปนวัสดุปลูก ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านสิงแวดล้อม
3. โครงการพัฒนาเครืองเติมอากาศในบ่อเลียงกุ้ง ต.สองพีน้อง อ.สองพีน้อง จ.
สุพรรณบุรีด้านเศรษฐกิจ 
4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน “ไข่เค็มบ้านระแหง” ตําบลคลองห้า 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านเศรษฐกิจ 
5. โครงการส่งเสริม เพิมคุณค่า สินค้าชุมชน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
ผลิตภัณฑ์ปุยจากมูลไส้เดือนด้านเศรษฐกิจ
6. โครงการถังขยะฆ่าเชือเพือชุมชน ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ด้านสิงแวดล้อม

กองพัฒนานักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 1

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                1 1

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               1 1

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 2 7. โครงการร้อยเรียงเรืองราวเรืองเล่าชุมชน ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี (ส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน) ด้านเศรษฐกิจ
8. โครงการ Safety in school by Safety VRU ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 
ด้านสังคม
9. โครงการแปรรูปผักตบชวาตากแห้ง ต. ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
ด้านสิงแวดล้อม
10. โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
ด้านสังคม
11. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Choicetrip ต.กระแซง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
ด้านเศรษฐกิจ
12. โครงการพัฒนาเครืองบรรจุของเหลวอัตโนมัติสําหรับยาหม่องบางไทรต. ต.บางไทร อ.
บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา ด้านเศรษฐกิจ
13. โครงการปุยจากเศษใบไม้แห้ง มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านสิงแวดล้อม 
14. โครงการทางม้าลายสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านสังคม
15. โครงการสถานีชลาใส ต.ทัพลาด อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เครืองกรองนํา ด้านสิงแวดล้อม 
16. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 
จํานวน 58 ตําบล
17. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ป 
2565 จํานวน 12 ตําบล
18. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน OTOP

สําถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1

1.5.4.2 
ระดับความสําเร็จของการสร้างวิศวกรสังคมเพือตอบโจทย์การพั
ฒนา ของประเทศ

ระดับ 3 4 133.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะการเปนผู้ประกอบการ อยู่ทีระดับ 4

ระดับ 1 มีแผนและคู่มือการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพือตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
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ผลการ
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ระดับผลการ
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1.5.4. 
โครงการเสริมสร้างทั
กษะการเปนวิศวกรสัง
คมเพือตอบโจทย์การ
พัฒนาของประเทศ

1.5.4.2 
ระดับความสําเร็จของการสร้างวิศวกรสังคมเพือตอบโจทย์การพั
ฒนา ของประเทศ มหาวิทยาลัย โดย กองพัฒนานักศึกษา 

ดําเนินการจัดทําแผนโครงการเสริมสร้างทักษะการเปนวิศวกรสังคมเพือตอบโจทย์การพัฒนาของประ
เทศ โดยมีกระบวนการ ดังนี 
- วันที 3 พ.ย. 2564 
ประชุมการจัดทําแผนร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะการเปนวิศวกรสังคมเ
พือตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ
- วันที 13 ธ.ค. 2564 
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะการเปนวิศวกรสังคมเพือตอบโจทย์การพัฒ
นาของประเทศ
- วันที 7 ม.ค. 2565 
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะการเปนวิศวกรสังคมเพือตอบโจทย์การพัฒ
นาของประเทศ
- วันที 1 ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 ดําเนินกิจกรรมตามแผน 
- รายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน
- ติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุกๆ ไตรมาส  
-สรุปบทเรียนจากการดําเนินกิจกรรม
และมหาวิทยาลัยมอบหนังสือคู่มือพัฒนานักศึกษาเพือการพัฒนาประเทศ แบบฝก Soft Skill 
จําเปนในศตวรรษที 21 ฉบับรัวมหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัย 
เพือเปนคู่มือในการดําเนินโครงการเสริมสร้างทักษะการเปนวิศวกรสังคมเพือตอบโจทย์การพัฒนาขอ
งประเทศ

กองพัฒนานักศึกษา

ระดับ 2 มีผลการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

แผนการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพือตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศมีกิจกรรมทังสินจํานวน 8 
กิจกรรม มีการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนจํานวน 8 กิจกรรม คิดเปนร้อยละ 100

ระดับ 3 มีนวัตกรรมทีเกิดจากวิศวกรสังคมทีสามารถนําไปแก้ไขปญหาของชุมชนได้จริงและเกิด 
impact ต่อชุมชน (เทคโนโลยีทีได้ผลดี รูปแบบและงานทีตอบสนองชุมชน นวัตกรชุมชน) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของโครงการทีดําเนินการ 

มีนวัตกรรมทีเกิดจากวิศวกรสังคมทีสมารถนําไปแก้ไขปญหาชุมชนได้จริงและเกิด impact ต่อชุมชน 
จํานวน 15 พืนที นักศึกษานําเสนอโมเดลนวัตกรรมเพือแก้ปญหาชุมชน 
สามารถจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ จํานวน 4 ประเด็น 1.ด้านการจัดการสิงแวดล้อม จํานวน 6 ทีม 2.
ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 1 ทีม 3.ด้านการบริการชุมชน จํานวน 7 ทีม และ4.ด้านการท่องเทียว 
จํานวน 1 ทีม

ระดับ 4 มีการเผยแพร่ผลงานทีเกิดจากวิศวกรสังคมในระดับชาติ/นานาชาติ 

โครงการ Youth In Charge ขอเชิญมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนหลักสูตร 
Youth In Charge Leadership Academy Season 2 ภายใต้ประเด็น “Youth Power ขับเคลือน 
Soft Power” เข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ระหว่างเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แบบออนไซต์ ณ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) 
โดยทีมของมหาวิทยาลัยผ่านการคัดเลือกจํานวน ๒ ทีม ได้แก่ ทีมโครงการไส้เดือนออแกนิค และ 
ทีมโครงการ Electives ซึงผู้จัดกิจกรรมกําหนดให้ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน 
“Youth Power ขับเคลือน Soft Power” ระหว่างวันที ๓-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร

ระดับ 5 มีการประเมินผล 
และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้านการพัฒนาทักษะการเปนวิศวกรสังคม



 ยุทธศาสตร์ที 1 การผลิตบัณฑิตให้เปนผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพือเปนผู้นําการเปลียนแปลงต่อสังคมเกณฑ์การประเมิน

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

1.5.4. 
โครงการเสริมสร้างทั
กษะการเปนวิศวกรสัง
คมเพือตอบโจทย์การ
พัฒนาของประเทศ

-

กองพัฒนานักศึกษา

1.6.1 
โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่
ายศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุ
ฒิเพือต่อยอดองค์คว
ามรู้และส่งผ่านภูมิป
ญญาสู่นักศึกษา 
คณาจารย์และประชาช
น

1.6.1.1 
ระดับความสําเร็จของพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่
า เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเพือต่อยอดองค์ความรู้ 
และส่งผ่านภูมิปญญาสู่นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชน

ระดับ 3 3 100.00 ระดับความสําเร็จของพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเพือต่อยอดองค์ความรู้ และส่งผ่านภูมิปญญาสู่นักศึกษา คณาจารย์ 
และประชาชน อยู่ทีระดับ 2             

กองพัฒนานักศึกษา

ระดับ 1 มีการสํารวจข้อมูลและจัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้อาวุโส 
ข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปญญาของเครือข่าย

มีการสํารวจข้อมูล (อยู่ระหว่างดําเนินการ) และจัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้อาวุโส 
ข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปญญาของเครือข่าย 

ระดับ 2 มีโครงการจํานวน 9 โครงการ และมีแผนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้อาวุโสร่วมสืบสาน พัฒนา แลกเปลียนองค์ความรู้ ส่งผ่านภูมิปญญาสู่นักศึกษา คณาจารย์ 
และประชาชนในท้องถิน

โครงการจํานวน 9 โครงการ (คณะ/วิทยาลัย/มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว) 
และมีแผนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้อาวุโสร่วมสืบสาน พัฒนา 
แลกเปลียนองค์ความรู้ ส่งผ่านภูมิปญญาสู่นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถิน

ระดับ 3 มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนร่วมกันกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้อาวุโสร่วมสืบสาน พัฒนา แลกเปลียนองค์ความรู้ ส่งผ่านภูมิปญญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนร่วมกันกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้อาวุโสร่วมสืบสาน พัฒนา แลกเปลียนองค์ความรู้ ส่งผ่านภูมิปญญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ระดับ 4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากการส่งผ่านภูมิปญญาร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือสู่สาธารณะ

-

ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้านการพัฒนาชุมชน 
แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยการต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานภูมิปญญาสู่นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถิน        

-

1.7.1 
โครงการพัฒนาหลัก
สูตรและกระบวนการผ
ลิตครูทีมุ่งเน้นสมรรถ
นะของครูมืออาชีพ

1.7.1.1 
ร้อยละของบัณฑิตครูทีสอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู

ร้อยละ 70 100 142.86 บัณฑิตครูจํานวน 193 คน ทีสอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครูทังหมดจํานวน 193 คน 
คิดเปนร้อยละ 100

ครุศาสตร์

เอกสารแนบ คก.1.7.1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PDAb4TaUztrBFjKrknzvqt1_t7ly3-5fFjMtMOIQVbU/edit#gid=1825111744


เปาประสงค์ที 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทังภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน ท้องถินเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

2.1 
จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิง
พืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการบริการและการท่องเทียว 
ด้านการเกษตรและอาหารด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ
งแวดล้อม

บาท 35,000,000 22,416,736.00 64.05 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ 
จํานวน 22,416,736  บาท
แบ่งออกเปน
จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็น (ภายใน) จํานวน 
8,425,000 บาท ประกอบด้วย  15  โครงการวิจัย ตามกรอบวิจัย 4 ด้าน ดังนี
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ = 11 โครงการ
2. ด้านการบริการและการท่องเทียว = 0 โครงการ
3. ด้านการเกษตรและอาหาร = 1 โครงการ
4. ด้านการเสริมสร้างสุขภาพและสิงแวดล้อม = 3 โครงการ

จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็น (ภายนอก) จํานวน 
13,991,736 บาท ประกอบด้วย 15  โครงการวิจัย ตามกรอบวิจัย 4 ด้าน ดังนี
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ = 4 โครงการ 
2. ด้านการบริการและการท่องเทียว = 2 โครงการ
3. ด้านการเกษตรและอาหาร = 6 โครงการ
4. ด้านการเสริมสร้างสุขภาพและสิงแวดล้อม = 3 โครงการ

จําแนกจํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นรายด้าน 
จากมากไปน้อย ดังนี
1. ด้านการจัดการเรียนรู้  =  12,309,276.00  บาท
2. ด้านการเกษตรและอาหาร = 8,159,210.00  บาท
3. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม = 996,250.00 บาท
4. ด้านการบริการและการท่องเทียว = 952,000.00 บาท

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
2.1.1 
โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการ
สร้างโจทย์   
การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเ
ด็นด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการบริการและการท่องเทีย
ว ด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิง
แวดล้อม   

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 35,000,000 22,416,736.00

คณะครุศาสตร์          3,000,000 4,437,200.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            3,000,000 1,708,976.00

คณะวิทยาการจัดการ 3,000,000 1,611,750.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000,000 964,500.00

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3,000,000 3,376,850.00

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,000,000 286,000.00

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3,000,000 0.00

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                3,000,000 4,583,960.00

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               3,000,000 771,750.00

โรงเรียนสาธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ         3,000,000 287,900.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา+งานวิชาศึกษาทัวไป 5,000,000 4,387,850.00

เอกสารแนบปส. 2.1

2.2 จํานวนผลงานวิจัยทีถูกนําใช้ประโยชน์ในชุมชนและ
เชิงพาณิชย์ 

ผลงาน 8 21 262.50 มีผลงานวิจัยทีคาดว่าจะถูกนําใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ จํานวน 18 ผลงาน ได้แก่
1. โครงการต้นแบบเรือโดยสารพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในมหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.นิสา พักต์วิไล (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี
(นําไปใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
โดยเปนโครงการทดลองการนําเรือพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เปนต้นแบบเรือโดยสาร 
เพือนําไปใช้ในชุมชนและเชิงพาณิชย์)
2. โครงการวิจัยเรือง โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สําหรับสถานศึกษาวิวัฒน์ชุมชน หัวหน้าโครงการ 
อ.ดร.วิศรุต ขวัญคุ้ม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี
(แพลตฟอร์มแหล่งการเรียนรู้ชุมชนเพือส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
ให้เปนแพลตฟอร์มทีรวบรวมข้อมูล 
องค์ความรู้ภูมิปญญาในระดับท้องถินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลทีประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ายและ
สะดวก
นําไปใช้ในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพืนทีอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กําหนดเสร็จตามแผนเดือนตุลาคม 
2565)
3. นวัตกรรมวัสดุดินในการสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ 
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร)์
4. นวัตกรรมการเลียงด้วงสาคูเพือเพิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารแมลงของ ประเทศ 
หัวหน้าโครงการ อ.ศศิธร หาสิน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
2.1.5 
โครงการพัฒนางานวิจัยและนวั
ตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใ
ช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์        

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 11 21

คณะครุศาสตร์          1 0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            1 3

คณะวิทยาการจัดการ 1 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 0

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                1 4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWxsCvGgVZIWMyAcSAI9ggTnJLG-8UNyRyPBn4WFJfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWxsCvGgVZIWMyAcSAI9ggTnJLG-8UNyRyPBn4WFJfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWxsCvGgVZIWMyAcSAI9ggTnJLG-8UNyRyPBn4WFJfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWxsCvGgVZIWMyAcSAI9ggTnJLG-8UNyRyPBn4WFJfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWxsCvGgVZIWMyAcSAI9ggTnJLG-8UNyRyPBn4WFJfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWxsCvGgVZIWMyAcSAI9ggTnJLG-8UNyRyPBn4WFJfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=948677809
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141r9A85vW6RkI92uGmY9SB_8lwpJVclV47l8wxSlDNQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141r9A85vW6RkI92uGmY9SB_8lwpJVclV47l8wxSlDNQ/edit#gid=0


เปาประสงค์ที 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทังภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน ท้องถินเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               1 0

มีผลงานวิจัยทีคาดว่าจะถูกนําใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ จํานวน 18 ผลงาน ได้แก่
1. โครงการต้นแบบเรือโดยสารพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในมหาวิทยาลัย  
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.นิสา พักต์วิไล (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี
(นําไปใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
โดยเปนโครงการทดลองการนําเรือพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เปนต้นแบบเรือโดยสาร 
เพือนําไปใช้ในชุมชนและเชิงพาณิชย์)
2. โครงการวิจัยเรือง โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สําหรับสถานศึกษาวิวัฒน์ชุมชน หัวหน้าโครงการ 
อ.ดร.วิศรุต ขวัญคุ้ม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี
(แพลตฟอร์มแหล่งการเรียนรู้ชุมชนเพือส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
ให้เปนแพลตฟอร์มทีรวบรวมข้อมูล 
องค์ความรู้ภูมิปญญาในระดับท้องถินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลทีประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ายและ
สะดวก
นําไปใช้ในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพืนทีอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กําหนดเสร็จตามแผนเดือนตุลาคม 
2565)
3. นวัตกรรมวัสดุดินในการสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ 
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร)์
4. นวัตกรรมการเลียงด้วงสาคูเพือเพิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารแมลงของ ประเทศ 
หัวหน้าโครงการ อ.ศศิธร หาสิน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
2.1.5 
โครงการพัฒนางานวิจัยและนวั
ตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใ
ช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์        

โรงเรียนสาธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ         1 0

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0

5.ผลิตภัณฑ์ผ้าแบรนด์ AZ.Alizz หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เดือนฉายผู้ชนะ ผู้ประเสริฐ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6.ผลิตภัณฑ์ขนมปนขลิบ หัวหน้าโครงการ ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7.ผลิตภัณฑ์ขนมอิมอร่อยโฮมเมด หัวหน้าโครงการ ผศ.วัฒนี บุญวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8.ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย หัวหน้าโครงการ อ.ปยังกูร ตันวิเชียร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9.ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดคราม หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ณัตตยา เอียมคง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
10.ผลิตภัณฑ์หมีกรอบพันถุง หัวหน้าโครงการ อ.จุรีมาศ ดีอํามาตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ามาลัยกร หัวหน้าโครงการ อ.จุฑามาศ เถียรเวช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12.ผลิตภัณฑ์ตะกร้าผักตบชวา หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.ผลิตภัณฑ์จานกาบหมาก หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14.ผลิตภัณฑ์กระเปาผ้า(ปางสีดา) หัวหน้าโครงการ อ.วีระศักดิ ศรีลารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15.ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าเนินสายฝน หัวหน้าโครงการ อ.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

16.ผลิตภัณฑ์มะขามวังทอง หัวหน้าโครงการ ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
17.ผลิตภัณฑ์จากรังผึง(ผ้าบีแว๊ก) หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศศมล ผาสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18.ผลิตภัณฑ์เสือผ้าขาวม้าบ้านหนองโกวิทย์ หัวหน้าโครงการ อ.กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
19. การปรับปรุงการเคลือนย้ายสินค้าด้วยกูเกิลฟอร์มเพือเพิมความแม่นยําในการตรวจนับสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัทวัชมนฟูด จํากัด เชิงนโยบาย 
เพือความแม่นยําในการตรวจนับสินค้าเพือลดมูลค่าคาวมเสียหาย อ.อมรรัตน์ ศรีหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ      
20. การปรับเปลียนการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์ เพือลดการใช้กระดาษในแผนกคลังสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัทวัชมนฟูด จํากัด เชิงนโยบายเพือลดการใช้กระดาษในแผนกสินค้า อ.อินทิรา คําเพชร 
คณะวิทยาการจัดการ          
21. การวางแผนการพยากรณ์เพือลดปญหาวัสดุก้นกระแทกขาดแคลน กรณีศึกษา บริษัทนิชชิน อีเลคทริค 
(ประเทศไทย) จํากัด เชิงพาณิชย์ พยากรณ์ความต้องการใช้วัสดุก้นกระแทก อ.วิไลลักษณ์ ทรงชาติ 
คณะวิทยาการจัดการ 
หมายเหตุ จําแนกผลงานจากหัวหน้าโครงการ

เอกสารแนบปส. 2.2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1803394506
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รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

2.3 
ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับช
าติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเ
ด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว 
ด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อมต่อผลงานวิจัยทัง
หมด  

ร้อยละ 40 71.86 179.64 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีแล
ะเชิงประเด็นด้าน  การจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร 
การส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม จํานวน 120 บทความ จาก ผลงานวิจัยทังหมด 167 บทความ 
คิดเปน ร้อยละ 71.86 แบ่งออกเปน 
ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 จํานวน 31 บทความ, 
ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 จํานวน 70 บทความ, 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus จํานวน 15 บทความ
 ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ นอกฐาน ก.พอ. จํานวน 4 บทความ

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
2.1.3 
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผ
ยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้าง
สรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ     

เอกสารแนบปส. 2.3

2.4 
จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิ
งพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการบริการและการท่องเทียว 
ด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม 
ทีมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกียวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร และการจดอนุสิทธิบัตร         

ผลงาน 8 18 225.00 จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกียวข้อง จํานวน 18 ผลงาน 
ประกอบด้วย แยกด้าน เลขที่จด
ได้หมายเลขคํายืนขอ จํานวน 18 ผลงาน แบ่งออกเปน 4 ด้าน
ด้านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
1.ข้าวเกล็ดปลาตะเพียนพร้อมบริโภค
อ.เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผลิตภัณฑ์ไซรัปจากนําต้อยข้าวหมากจากปลาข้าว และกรรมวิธีการผลิต
ผศ. หรรษา เวียงวะลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3.ผลิตภัณฑ์ปลาร้ามอญหลนอัดก้อน และกรรมวิธการผลิต
ผศ. นันท์ปภัทร์ ทองคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.ผลิตภัณฑ์เม็ดเจลส้มซ่าทรงกลม และกรรมวิธการผลิต
อาจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. แปงพิซซ่ากึงสําเร็จรูปจากแปงข้าวนึงดัดแปร PRS
รศ.ดร. มนัญญา คําวชิระพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.ซอสหม่าล่าปรุงสําเร็จไขมันตํา
รศ.ดร. มนัญญา คําวชิระพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.นําซุปหม่าล่าเข้มข้น
รศ.ดร. มนัญญา คําวชิระพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.สูตรการผลิตลูกชินอกไก่เสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต
นางสาวศิริพร นามเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9.สูตรนําพริกเห็ดนางฟาภูฐานและกรรมวิธีการผลิต
นางสาว กนกนาฏ พรหมนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ด้านนวัตกรรมด้านบริการ
10.สูตรและกรรมวิธีการเคลือบผิวกันเชือราในไม้ไผ่โดยวัตถุดิบจากธรรมชาติ
นาย เทอดเกียรติ แก้วพวง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
2.1.6 
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีส่งเสริมให้เกิดการจ
ดทะเบียน 

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 8 18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    1 7

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์                            1 0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               1 2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOrit_Q4NefAFeaqnFu3ZmF4_6TbdsrwCTOJT-GDtr8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOrit_Q4NefAFeaqnFu3ZmF4_6TbdsrwCTOJT-GDtr8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOrit_Q4NefAFeaqnFu3ZmF4_6TbdsrwCTOJT-GDtr8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOrit_Q4NefAFeaqnFu3ZmF4_6TbdsrwCTOJT-GDtr8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOrit_Q4NefAFeaqnFu3ZmF4_6TbdsrwCTOJT-GDtr8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOrit_Q4NefAFeaqnFu3ZmF4_6TbdsrwCTOJT-GDtr8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOrit_Q4NefAFeaqnFu3ZmF4_6TbdsrwCTOJT-GDtr8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1092823649
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjU_jbca5ZtD9YkBO3hkc_M5Sn1I-BYguV_vl5EoRfI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjU_jbca5ZtD9YkBO3hkc_M5Sn1I-BYguV_vl5EoRfI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjU_jbca5ZtD9YkBO3hkc_M5Sn1I-BYguV_vl5EoRfI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjU_jbca5ZtD9YkBO3hkc_M5Sn1I-BYguV_vl5EoRfI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjU_jbca5ZtD9YkBO3hkc_M5Sn1I-BYguV_vl5EoRfI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjU_jbca5ZtD9YkBO3hkc_M5Sn1I-BYguV_vl5EoRfI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjU_jbca5ZtD9YkBO3hkc_M5Sn1I-BYguV_vl5EoRfI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjU_jbca5ZtD9YkBO3hkc_M5Sn1I-BYguV_vl5EoRfI/edit#gid=0
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รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 3

จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกียวข้อง จํานวน 18 ผลงาน
ประกอบด้วย แยกด้าน เลขที่จด
ได้หมายเลขคํายืนขอ จํานวน 18 ผลงาน แบ่งออกเปน 4 ด้าน
ด้านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
1.ข้าวเกล็ดปลาตะเพียนพร้อมบริโภค
อ.เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผลิตภัณฑ์ไซรัปจากนําต้อยข้าวหมากจากปลาข้าว และกรรมวิธีการผลิต
ผศ. หรรษา เวียงวะลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3.ผลิตภัณฑ์ปลาร้ามอญหลนอัดก้อน และกรรมวิธการผลิต
ผศ. นันท์ปภัทร์ ทองคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.ผลิตภัณฑ์เม็ดเจลส้มซ่าทรงกลม และกรรมวิธการผลิต
อาจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. แปงพิซซ่ากึงสําเร็จรูปจากแปงข้าวนึงดัดแปร PRS
รศ.ดร. มนัญญา คําวชิระพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.ซอสหม่าล่าปรุงสําเร็จไขมันตํา
รศ.ดร. มนัญญา คําวชิระพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.นําซุปหม่าล่าเข้มข้น
รศ.ดร. มนัญญา คําวชิระพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.สูตรการผลิตลูกชินอกไก่เสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต
นางสาวศิริพร นามเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9.สูตรนําพริกเห็ดนางฟาภูฐานและกรรมวิธีการผลิต
นางสาว กนกนาฏ พรหมนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ด้านนวัตกรรมด้านบริการ
10.สูตรและกรรมวิธีการเคลือบผิวกันเชือราในไม้ไผ่โดยวัตถุดิบจากธรรมชาติ
นาย เทอดเกียรติ แก้วพวง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
2.1.6 
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีส่งเสริมให้เกิดการจ
ดทะเบียน 

ด้านนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต
11.เม็ดสีย้อมผ้าสะท้อนรังสีอินฟราเรดจากดินลูกรัง
นายโยธิน กัลยาเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12.เครืองแทงหนังหมูแบบกึงอัตโนมัติ
ผศ.ดร. กฤษฎางค์ ศุกระมูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13. กระบวนการผลิตแปงดัดแปรชนิดต้านทานกาย่อยจากข้าวนึง PRS
รศ.ดร. มนัญญา คําวชิระพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.สูตรการผลิตแหนมหมูทีมีผงแก่นตะวันและข้าวไรซ์เบอร์รีเปนส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
นางสาวศิริพร นามเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15.สูตรการผลิตเส้นบะหมีอบแห้งทีมีดักแด้ไหมอีรีเปนส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
ด้านรูปแบบธุรกิจใหม่
16. เครืองกลันนําส้มควันไม้แบบลดความดัน
อาจารย์เทิดเกียรติ แก้วพวง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว
17.รถเข็นไฟฟาคนพิการพร้อมอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้
18.เครืองให้อาหารสุนัขโดยนําหนักแบบปอนกลับ

อยู่ในกระบวนการยืนขอ จํานวน 3 ผลงาน 
1.สูตรพริกแกงแบบก้อนกลมทีมีกระเทียมจีนเปนส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิต
2.สูตรไส้อัวไก่ทีมีดักแด้ไหมเปนส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
3.ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบครึงพาราโบล่าชนิดนําความร้อนทิงกลับมาใช้ใหม่
เอกสารแนบปส. 2.4

2.5 จํานวนโครงการวิจัยทีถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ โครงการ 1 0 0.00 ยังไม่ปรากฏโครงการวิจัยทีถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
2.3.1 
โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอ
กชนในการวิจัยเพือแก้ไขปญหา
ชุมชนท้องถิน   

จําแนกรายหน่วยงาน เอกสารแนบปส. 2.5

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                1 0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=233745807
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Y8sYR-tRe-uDHV7ROtzxs7y54mx-tbo4sr3FYkL-s4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1218180810


เปาประสงค์ที 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทังภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน ท้องถินเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

2.6 
จํานวนสัญญาหรือโครงการวิจัยทีได้รับการสนับสนุนจากห
น่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปญหาความ 
เหลือมลํา เสริมสร้างพลังทางสังคม 
เพิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถินในการพัฒนาต
นเองและจัดการตนเอง  

สัญญา/ 
โครงการ

10 15 150.00 โครงการวิจัยทีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ในการแก้ไขปญหาความเหลือมลํา เสริมสร้างพลังทางสังคม 
เพิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถินในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง จํานวน 15 
โครงการ ประกอบไปด้วย
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ = 4 โครงการ 
2. ด้านการบริการและการท่องเทียว = 2 โครงการ
3. ด้านการเกษตรและอาหาร = 6 โครงการ
4. ด้านการเสริมสร้างสุขภาพและสิงแวดล้อม = 3 โครงการ

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
2.3.1 
โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอ
กชนในการวิจัยเพือแก้ไขปญหา
ชุมชนท้องถิน  

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 11 15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            

คณะครุศาสตร์          1 0 1. โครงการ   ปจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ามาลงทุนธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care) 
ในประเทศไทยของนักลงทุนเอกชนญีปุน  
ได้รับการสนับสนุนจาก  สป.อว.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            1 4 2. โครงการ   นวัตกรรมวัสดุดินในการสร้างสรรค์ 
ได้รับการสนับสนุนจาก  สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะวิทยาการจัดการ 1 2 3. โครงการ
การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการสือสารสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน จังหวัดปทุมธานี 
ได้รับการสนับสนุนจาก  ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (วช.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 4. โครงการ
การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพือสร้างเศรษฐกิจรากฐานและลดความเหลือมลําของชุมชนตําบลลําไทร
อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี ด้วยการพลิกฟนตลาดเก่าและย่านเมืองเก่าร้อยปคลอง 12 
หกวาผ่านการท่องเทียวโดยชุมชน  
ได้รับการสนับสนุนจาก  สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 1. โครงการ   โครงการสํารวจขยะมูลฝอยในพืนทีบ่อขยะเทกองแบบเปดโล่ง (Open Dumping) 
และการจัดการขยะมูลฝอยในพืนทีกองพลทหารราบที 9 บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ที 5 ตําบลแก่งเสียน 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.
ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทแก่งเสียนจํากัด

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 0 2. โครงการ
โครงการพัฒนาสมรรถกําลังคนขับเคลือนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพืนทีทีเน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
ได้รับการสนับสนุนจาก สป.อว.

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                1 3 3. โครงการ  นวัตกรรมการเลียงด้วงสาคูเพือเพิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์อาหารแมลงของประเทศ  
ได้รับการสนับสนุนจาก  บพข.

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               1 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mOvjQar1-MaRUs5PtEGxybaJjgWBsxapix_afPmYSQg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mOvjQar1-MaRUs5PtEGxybaJjgWBsxapix_afPmYSQg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mOvjQar1-MaRUs5PtEGxybaJjgWBsxapix_afPmYSQg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mOvjQar1-MaRUs5PtEGxybaJjgWBsxapix_afPmYSQg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mOvjQar1-MaRUs5PtEGxybaJjgWBsxapix_afPmYSQg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mOvjQar1-MaRUs5PtEGxybaJjgWBsxapix_afPmYSQg/edit#gid=0
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รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

โรงเรียนสาธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ         1 0 1. โครงการ การปรับปรุงพันธุ์ 
การส่งเสริมการปลูกลิเซียนทัสเพือการผลิตไม้ดอกกระถางและไม้ตัดดอกให้เหมาะสมกับตลาดและผลิตในประเท
ศไทย  
ได้รับการสนับสนุนจาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 3 2. โครงการ โครงการศึกษา Autolysis-yeast ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพซาก 
และคุณภาพเนือของเปดเนือ  
ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท มิตรผล สเปเชียลตี ไบโอเทค จํากัด

คณะวิทยาการจัดการ

1. โครงการ   การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียคลองลากค้อน โดยการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
แบบครบวงจร เพือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลือมลําของชุมชน ตําบลหน้าไม้ 
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2. โครงการ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดของไข่เค็มเพือส
ร้างเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลือมลําของชุมชนบ้านคลองสะแก ตําบลลาดหลุมแก้ว อําเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี 
ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               

1. โครงการ   การพัฒนาทักษะ Soft Skill ทีจําเปนสําหรับนักศึกษาเพือสร้างนวัตกรรมชุมชน
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 
ได้รับการสนับสนุนจาก  สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. โครงการ   การสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ทางออนไลน์) 
ได้รับการสนับสนุนจาก ทุนฯ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

2. โครงการ   โครงการ   การสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ทางออนไลน์) 
ได้รับการสนับสนุนจาก ทุนฯ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

3. โครงการ   )
โครงการวิจัยเรืองการการบริหารจัดการต้นแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อําเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



เปาประสงค์ที 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทังภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน ท้องถินเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

2.7 จํานวนนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ 
องค์ความรู้ใหม่ทีเกิดทีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภ
าครัฐ และเอกชนในการแก้ไขปญหาชุมชน 

ผลงาน 50 16 32.00 จํานวนนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ทีเกิดทีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนในการแก้ไขปญหาชุมชน จํานวน 16 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินงาน ประกอบไปด้วย
1.นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 14 เรือง
2.นวัตกรรมด้านบริการ 1 เรือง
3.นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต
4.รูปแบบธุรกิจใหม่

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
2.3.2 
โครงการสร้างนวัตกรรมจากงา
นวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้อ
งถิน 

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 53 16

คณะครุศาสตร์          5 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            7 2

คณะวิทยาการจัดการ 5 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    8 4

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์                            5 0

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                4 3

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               3 1

โรงเรียนสาธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ         4 0

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0

เอกสารแนบปส. 2.7

2.8 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
ทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
เพือยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน/การ
ฝกหัดครูต่อจํานวนผลงานวิจัยทีได้รับการตีพิมพ์   
เผยแพร่ของอาจารย์ทังหมด

ร้อยละ 15

จํานวนผลงานทัง
หมด

19.76 131.74 ผลงานวิจัยการศึกษาขันพืนฐาน/ฝกหัดครู จํานวน 33 บทความ 
จากผลงานทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทังหมดจํานวน  167 บทความ คิดเปน ร้อยละ 19.76

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
2.4.1 
โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒน
านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
เพือยกระดับมาตรฐานในการจัด
การศึกษาขันพืนฐาน    

จําแนกรายหน่วยงาน ผลงาน 167 33

คณะครุศาสตร์          26 16

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            4 2

คณะวิทยาการจัดการ 18 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    44 5

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 0

คณะสาธารณสุขศาสตร์                            17 0

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                12 0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L5_mS-eElCloZF5BcF-ho7KaY-JJjMwqrF3wV9QaiDM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L5_mS-eElCloZF5BcF-ho7KaY-JJjMwqrF3wV9QaiDM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L5_mS-eElCloZF5BcF-ho7KaY-JJjMwqrF3wV9QaiDM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=480315314
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRyy6Y5pzOPlJAcu-J8Q0-TvpQyAzH2l5ZZm7GQdd4o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRyy6Y5pzOPlJAcu-J8Q0-TvpQyAzH2l5ZZm7GQdd4o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRyy6Y5pzOPlJAcu-J8Q0-TvpQyAzH2l5ZZm7GQdd4o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRyy6Y5pzOPlJAcu-J8Q0-TvpQyAzH2l5ZZm7GQdd4o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRyy6Y5pzOPlJAcu-J8Q0-TvpQyAzH2l5ZZm7GQdd4o/edit#gid=0
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รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               8 0

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 0

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 2 2

งานวิชาศึกษาทัวไป 4 0

งานศูนย์ภาษา 11 8

เอกสารแนบปส. 2.8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1137684661


ยุทธศาสตร์ที 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.1.1 
โครงการจัดหาทุนสนั
บสนุนการสร้างโจทย์
การพัฒนาเชิงพืนทีแ
ละเชิงประเด็น 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการบริการและกา
รท่องเทียว 
ด้านการเกษตรและอา
หาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภ
าพและสิงแวดล้อม

2.1.1.1 
ระดับความสําเร็จในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจท
ย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ด้านก
ารบริการและการท่องเทียวด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อมต่อป

ระดับ 3 4 133.33 ระดับความสําเร็จในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียน
รู้ด้านการบริการและการท่องเทียวด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อมต่อป อยู่ทีระดับ  4

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนา 
เชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร 
การส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม        

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบกลไกสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและ
ประเด็น โดยมีขันตอนการดําเนินงานดังนี 
1. ร่างแผนจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึงประกอบด้วยกรอบการดําเนินการ 
จัดหาเครือข่ายแหล่งทุนเพิมเติมจากทังภาครัฐและภาคเอกชน 
2. 
จัดและเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเพือสร้างเครือข่ายการสนับสนุนทุนวิจัยกับหน่วยบริหารทุนวิจัยชันนําของประเทศ 
(PMU)
3. 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาทักษะนักวิจัยให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพือเพิมขีดความสามารถในก
ารแข่งขันรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทังภายในและภายนอก   
4. สร้างความร่วมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) และหน่วยงานอืนๆ ในการสนับสนุนทุนวิจัย
5. จัดทําเปนขันตอนการจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทังภาครัฐและเอกชน ตามรายละเอียด ดังนี

5.1 ประชาสัมพันธ์เปดรับการเนินการโครงการไปยังหน่วยต่างๆ
5.2 ประชาสัมพันธ์เปดรับนักวิจัยทีมีความสนในในการดําเนินโครงการ
5.3 จัดทําประกาศทุนและจัดประชุมนักวิจัยเพือชีแจงรายละเอียด
5.4 ดําเนินการวิจัยและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
5.5 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5.6 เบิกเงินทุนวิจัย โดยจ่ายเงินสมทบค่าสาธารณูปโภคให้แก่มหาวิทยาลัย 10%

ระดับ 2 มีแผนบริหารทุนวิจัยและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานทีได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนา 
เชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร 
การส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม

- สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการร่างแผน (กระบวนการ) จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ซึงประกอบด้วยกรอบการดําเนินการ จัดหาเครือข่ายแหล่งทุนเพิมเติมจากทังภาครัฐและภาคเอกชน โดย ได้นําร่างแผนฯ 
เข้าร่วมประชุม สวพ. เพือขอมติเห็นชอบแล้ว ในวันที 23 มีนาคม 2564 
- มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการกําหนดเปาประสงค์ที 2.1 
จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม ประจําป 2565 ไว้ที 35 ล้านบาท 
โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผู้รับผิดชอบและติดตามผลการดําเนินงาน

ระดับ 3 มีการดําเนินงานจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.1.1 
โครงการจัดหาทุนสนั
บสนุนการสร้างโจทย์
การพัฒนาเชิงพืนทีแ
ละเชิงประเด็น 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการบริการและกา
รท่องเทียว 
ด้านการเกษตรและอา
หาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภ
าพและสิงแวดล้อม

-สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดประชุม
เพือหารือกรอบงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันศุกร์ที 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ประจําปงบประมาณ 2565
ณ SLB 603 ชัน 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ซึงมีรายละเอียดในการจัดทํากรอบวิจัย ดังนี
1. คณะกรรมการกองทุนมอบหมายให้กรรมการกลันกรองดําเนินการจัดทํากรอบงานวิจัย โดยใช้เพือหามาจากแผน ววน.และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป
2. เมือจัดทํากรอบวิจัยแล้วเสร็จ นําเสนอเข้าทีประชุมวิจัยและงานสร้างสรรค์เพือดําเนินการอนุมัติ
3. มอบหมายให้คณบดีประกาศแก่นักวิจัยทีมีความสนใจ และยืนข้อเสนโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพือยืนขอแหล่งทุน 
(FF)
4. นําข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าทีประชุม เพือให้คณะกรรมการกลันกรองข้อเสนอวิจัย
5. ประกาศทุนและจัดประชุมเพือชีแจงรายละเอียด
6. ดําเนินการวิจัยและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
7. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยและเครือข่ายนักนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยและเครือข่ายนักนักวิจัย ดังนี
1.ร่วมมือกับเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และเครือข่ายการวิจัยทวัประเทศ
2.
จัดและเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเพือสร้างเครือข่ายการสนับสนุนทุนวิจัยกับหน่วยบริหารทุนวิจัยชันนําของประเทศ 
(PMU)

ระดับ 5 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อมต่อป จํานวนเงินทุนสนับสนุน 35 ล้านบาท

มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ จํานวน 22,416,736 บาท
แบ่งออกเปน
จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็น (ภายใน) จํานวน 8,425,000 บาท 
จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็น (ภายนอก) จํานวน 13,991,736 บาท

2.1.2 
โครงการพัฒนาโจทย์
วิจัยและนวัตกรรม  
ทีตอบโจทย์การพัฒน
าเชิงพืนที

2.1.2.1 ระดับความสําเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์ 
การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการ
บริการและการท่องเทียวด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์ 
การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการบริการและการท่องเทียวด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม อยู่ทีระดับ 5

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็น 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม

-สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีระบบกลไลสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและประเด็น 
โดยมีกิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
โดยการนําข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าทีประชุมเพือให้คณะกรรมการกลันกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์พิจารณาและปรับแก้ไขข้อเส
นอโครงการให้ตรงตามกรอบงานวิจัย

ระดับ 2 มีแผนและมีจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 8 
ผลงาน



ยุทธศาสตร์ที 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.1.2 
โครงการพัฒนาโจทย์
วิจัยและนวัตกรรม  
ทีตอบโจทย์การพัฒน
าเชิงพืนที

2.1.2.1 ระดับความสําเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์ 
การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการ
บริการและการท่องเทียวด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม

- 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้า
นการจัดการเรียนรู้ด้านการบริการและการท่องเทียง การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม 
โดยมีตัวชีวัดเปาหมายจํานวน 20 ผลงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 3 มีการบ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพือตอบโจทย์แหล่งทุน (Research 
Program)

- 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดอบรมเพือบ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพือตอบโจท
ย์แหล่งทุน จํานวน 9 ครัง
1. วันศุกร์ที 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ Node 
เพือเพิมทักษะด้านการเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายการวิจัย
(Node) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
และในครังถัดไปจัดอบรมในวันที 5 มกราคม 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพือตอบโจทย์แหละทุน” ภายใต้แผนงานริเริมสําคัญ 
“ตัวแบบเชิงธุรกิจเพือสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลียนแปลงปละวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” ประจําปงบประมาณ 2565
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพือตอบโจทย์แหล่งทุน" (บพท.65 และทุนอืนๆ) ภายใต้แผนงานริเริมสําคัญ 
"ตัวแบบเชิงธุรกิจเพือสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลียนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ" ปงบประมาณ 2565 วันที 5 มกราคม 
พ.ศ. 2565 ผ่าน Join Zoom Meeting
3.การอบรมเชิงปฎิบัติการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ 
เพือเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์แหล่งทุน” วันที 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ 
ศูนย์ฝกประสบการณ์วิชาชีพ
4.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเครืองมือเพือการวิจัยทีมีคุณภาพ”ปงบประมาณ 2565
วันที 18 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ศูนย์ฝกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัย
5.การอบรม "โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ กิจกรรม พัฒนางานบ่มเพาะชุดวิจัย VRU" เพือเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปงบประมาณ 2565 ในวันอังคารที 22 
กุมภาพันธ์ 2565
6.การอบรม "โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ กิจกรรม พัฒนางานบ่มเพาะชุดวิจัย VRU" เพือเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปงบประมาณ 2565 ในวันอังคารที 1 
มีนาคม 2565
7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างจุดเด่นของงานวิจัยด้วยการวิเคราะห์ Technology evaluation canvas, Business model 
canvas และ Impact pathway” ในวันจันทร์ที 8 สิงหาคม 2565
8.การอบรมเชิงปฏิบัติ “การสร้างงานวิจัยท้องถินสู่การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ” ในวันที 17 สิงหาคม 2565
9.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการขอรับรอง”

ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายเพือส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพือตอบโจทย์แหล่งทุน 
(Research Program)

-มีการสร้างเครือข่ายเพือส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพือตอบโจทย์แหล่งทุน โดยการ
(อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กิจกรรม 
พัฒนางานบ่มเพาะชุดวิจัย VRU " เพือเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ. SLB ๓๐๓ 
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วันที 22 กุมภาพันธ์ 2565-  1 มีนาคม 2565



ยุทธศาสตร์ที 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.1.2 
โครงการพัฒนาโจทย์
วิจัยและนวัตกรรม  
ทีตอบโจทย์การพัฒน
าเชิงพืนที

ระดับ 5 มีการนําผลการดําเนินงานตามระดับ 4 จัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และปรับปรุงผลการดําเนินการ     

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 
2022)” กําหนดจัดขึนระหว่างวันที 1 - 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายเพือส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพือตอบโจทย์แหล่งทุน 
(Research Program)
-มีการสร้างเครือข่ายเพือส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพือตอบโจทย์แหล่งทุน โดยการ
(อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กิจกรรม 
พัฒนางานบ่มเพาะชุดวิจัย VRU " เพือเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปงบประมาณ 2565 ณ. SLB 303 
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วันที 22 กุมภาพันธ์ 2565-  1 มีนาคม 2565
ระดับ 5 มีการนําผลการดําเนินงานตามระดับ 4 จัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และปรับปรุงผลการดําเนินการ
-สถาบันัวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 
2022)” กําหนดจัดขึนระหว่างวันที 1 - 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

2.1.3 
โครงการส่งเสริมการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงา
นวิจัยและงานสร้างสร
รค์ในระดับชาติและนา
นาชาติ     

2.1.3.1. 
ระดับความสําเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตีพิมพ์เผยแพร่ใ
นระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงปร
ะเด็น 

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีแ
ละเชิงประเด็น อยู่ทีระดับ 5

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็น 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว ด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ

- สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็น 
ดังนี
1. ร่วมมือกับเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
และเครือข่ายการวิจัยทัวประเทศในการร่วมผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
2. จัดหาทรัพยากรเพือสนับสนุนการสร้างผลงานเพือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
3. จัดโครงการ “พีเลียงนักวิจัย” และ โครงการอบรม “การเขียนบทความวิจัย” 
เพือพัฒนาทักษะนักวิจัยให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานทีมีคุณภาพเพียงพอทีจะตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติได้
4. จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
5. สนับสนุนเงินรางวัล โดยได้จัดทําประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ 
วันที 9 เมษายน2564 เพือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ นําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปนําเสนอ 
ตีพิมพ์และเผยแพร่เพือให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ

ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็น 
ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร 
การส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ

- มหาวิทยาลัยฯ 
และสถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านกา
รจัดการเรียนรู้ ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมีตัวชีวัดเปาประสงค์เปน 
จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ จํานวน 20 ผลงาน

ระดับ 3  มีการสนับสนุนเครืองมือ องค์ความรู้ 
และบริการทีเปนประโยชน์ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีในระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติ 
“เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารนานาชาติด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์” วันที 25 สิงหาคม 2565 ณ ณ 
ศูนย์ฝกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



ยุทธศาสตร์ที 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.1.3 
โครงการส่งเสริมการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงา
นวิจัยและงานสร้างสร
รค์ในระดับชาติและนา
นาชาติ     

ระดับ 4 มีการส่งเสริมและจัดทําวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 3 ฉบับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 3 ฉบับ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปที 16 ฉบับที 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2564
ปที 17 ฉบับที 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2565
ปที 17 ฉบับที 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ระดับ 5 ร้อยละ 40 
ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็น

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้าน  
การจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม จํานวน 120 บทความ 
จาก ผลงานวิจัยทังหมด 167 บทความ คิดเปน ร้อยละ 71.86 แบ่งออกเปน 
ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 จํานวน 31 บทความ, 
ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 จํานวน 70 บทความ, 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus จํานวน 15 บทความ
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ นอกฐาน ก.พอ. จํานวน 2 บทความ

2.1.4 
โครงการจัดทําวารสา
รวิจัย วารสารวิชาการ        

2.1.4.1 จํานวนวารสารวิจัย 
วารสารวิชาการเปนไปตามเกณฑ์มาตรฐานของฐานข้อมูล TCI 

เล่ม 7 5 71.43 จํานวนวารสารวิจัย วารสารวิชาการเปนไปตามเกณฑ์มาตรฐานของฐานข้อมูล TCI  จํานวน 5 เล่ม   ดังนี สถาบันวิจัยและพัฒนา

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 7 5 1. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (TCI1) ฉบับที 3  ปที  15   เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564
2. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (TCI2) ฉบับที 3  ปที  11 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564
3. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (TCI2) ฉบับที 3   ปที 16 
เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564
4. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCI3) ฉบับที 2 ปที 16 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2564
5. วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ฉบับที 1 ปที 3 (TCI2)  เดือนมกราคม-เมษายน 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            1 1

คณะวิทยาการจัดการ 1 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0

คณะสาธารณสุขศาสตร์                            1 0

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 1

บัณฑิตวิทยาลัย 1 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1

2.1.5 
โครงการพัฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรมในกา
รพัฒนาชุมชนและใช้ป
ระโยชน์เชิงพาณิชย์        

2.1.5.1 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยทีถูกนําใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนและเชิงพาณิชย์

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยทีถูกนําใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ อยู่ทีระดับ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์

-
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทีได้จากผลงานวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถินโดยการแต่งตัง
คณะกรรมการกลันกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึงประกอบด้วยผู้ทรงจากทังภายนอกและภายใน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 
คราวละ 2 ป เพือคอยกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ให้ตอบโจทย์แก้ไขปญหาพืนทีชุมชนและท้องถิน 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ได้จริง และสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติมากขึน

ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานวิจัยทีถูกไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์

-สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานวิจัยทีถูกไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์ ไว้จํานวน 8 
ผลงาน

ระดับ 3 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้มีสมรรถนะในการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ในการพัฒนาชุมชน 
และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์



ยุทธศาสตร์ที 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.1.5 
โครงการพัฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรมในกา
รพัฒนาชุมชนและใช้ป
ระโยชน์เชิงพาณิชย์        

2.1.5.1 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยทีถูกนําใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนและเชิงพาณิชย์

มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1.อบรม "โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กิจกรรม พัฒนางานบ่มเพาะชุดวิจัย 
VRU" เพือเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ปงบประมาณ 2565
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
2.อบรม "โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กิจกรรม พัฒนางานบ่มเพาะชุดวิจัย 
VRU" เพือเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ปงบประมาณ 2565
วันที 1 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 4 มีการจัดสัมมนา ฝกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานผู้ให้ทุน 
ภาครัฐและเอกชนในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์การพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

มีการจัดอบรม 2 ครัง
1.ประชุมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมเชิงพืนที กิจกรรม"ศักยภาพ" ในวันที 19 พ.ย.2564
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานบ่มเพาะชุดวิจัย VRU เพือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย”
จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2566 วันที 3 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30-16.30 
น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ระดับ 5 ผลงานวิจัยทีถูกนําใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์ จํานวน 8 ผลงาน 

-มีผลงานวิจัยทีคาดว่าจะถูกนําใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ จํานวน 18 ผลงาน ได้แก่
1. โครงการต้นแบบเรือโดยสารพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในมหาวิทยาลัย  หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.
นิสา พักต์วิไล (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
(นําไปใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยเปนโครงการทดลองการนําเรือพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เปนต้นแบบเรือโดยสาร 
เพือนําไปใช้ในชุมชนและเชิงพาณิชย์)
2. โครงการวิจัยเรือง โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สําหรับสถานศึกษาวิวัฒน์ชุมชน        หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วิศรุต 
ขวัญคุ้ม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
(แพลตฟอร์มแหล่งการเรียนรู้ชุมชนเพือส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ให้เปนแพลตฟอร์มทีรวบรวมข้อมูล 
องค์ความรู้ภูมิปญญาในระดับท้องถินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลทีประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก
นําไปใช้ในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพืนทีอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กําหนดเสร็จตามแผนเดือนตุลาคม 2565)
3. นวัตกรรมวัสดุดินในการสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
4. นวัตกรรมการเลียงด้วงสาคูเพือเพิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารแมลงของประเทศ หัวหน้าโครงการ อ.
ศศิธร หาสิน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)
5.ผลิตภัณฑ์ผ้าแบรนด์ AZ.Alizz หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เดือนฉายผู้ชนะ ผู้ประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6.ผลิตภัณฑ์ขนมปนขลิบ หัวหน้าโครงการ ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7.ผลิตภัณฑ์ขนมอิมอร่อยโฮมเมด หัวหน้าโครงการ ผศ.วัฒนี บุญวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8.ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย หัวหน้าโครงการ อ.ปยังกูร ตันวิเชียร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9.ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดคราม หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ณัตตยา เอียมคง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
10.ผลิตภัณฑ์หมีกรอบพันถุง หัวหน้าโครงการ อ.จุรีมาศ ดีอํามาตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ามาลัยกร หัวหน้าโครงการ อ.จุฑามาศ เถียรเวช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12.ผลิตภัณฑ์ตะกร้าผักตบชวา หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.ผลิตภัณฑ์จานกาบหมาก หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14.ผลิตภัณฑ์กระเปาผ้า(ปางสีดา) หัวหน้าโครงการ อ.วีระศักดิ ศรีลารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15.ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าเนินสายฝน หัวหน้าโครงการ อ.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
16.ผลิตภัณฑ์มะขามวังทอง หัวหน้าโครงการ ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
17.ผลิตภัณฑ์จากรังผึง(ผ้าบีแว๊ก) หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศศมล ผาสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18.ผลิตภัณฑ์เสือผ้าขาวม้าบ้านหนองโกวิทย์ หัวหน้าโครงการ อ.กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ



ยุทธศาสตร์ที 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.1.5 
โครงการพัฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรมในกา
รพัฒนาชุมชนและใช้ป
ระโยชน์เชิงพาณิชย์        

2.1.5.1 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยทีถูกนําใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนและเชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.6 
โครงการพัฒนาผลงา
นวิจัยและนวัตกรรมที
ส่งเสริมให้เกิดการจด
ทะเบียน        

2.1.6.1 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโ
จทย์การพัฒนาเชิงพืนทีได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกีย
วข้อง     

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีได้รับการจดทะเบียนจากหน่วย
งานทีเกียวข้อง  อยู่ทีระดับ 5

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 1 
มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกียว
ข้อง

- 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีได้รับจากการจดทะ
เบียนจากหน่วยงานทีเกียวข้อง ดังนี 
1. จัดอบรมสร้างความเข้าใจเกียวกับการจดสิทธิบัตรปละ 1 ครัง 
2. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเกียวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
3. ร่างแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
- โดยในการดําเนินงาน ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มอบหมายให้ อาจารย์ ว่าที ร.ต. ปยะพงษ์ ยงเพชร 
ซึงผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมด้านทรัพย์สินทางปญญา และมีประสบการณ์ทํางานเกียวกับส่งเสริมการจดสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร ทํางานเชิงรุกเพือสร้างองค์ความรู้ในการยืนขอจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตรและติดตามการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ 
เพือส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานทีสร้างคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 
อีกทังยังได้มาตรฐานทีเพียงพอต่อการยืนขอจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกียวข้องได้ 
นอกจากนียังต้องมีการค้นหาอาจารย์ทีมีศักยภาพในเชิงรุก 
พร้อมทังสร้างความสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อเพือขอแลกเปลียนข้อมูลอย่างเปนรูปธรรมระหว่างนักวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒ
นาเพือให้เกิดการรายงานผลทีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในอนาคต
-  
สร้างความร่วมมือในการเปนมหาวิทยาลัยพีเลียงและน้องเลียงด้านการสนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปญญาละบ่มเพาะวิสาหกิจกับ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TUIP) โดยจะมีการวางแผนการดําเนินงาน 
เพือจัดทําโครงสร้างระบบงานร่วมกัน การทําฐานข้อมูล การให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปญา การให้ความรู้ด้านธุรกิจ 
การฝกประสบการณ์ รวมทังการให้คําปรึกษา เพือให้มหาวิทยาลัย ดําเนินงานด้านทรัพย์สินทางปญญา 
ได้สําเร็จลุล่วงตามเปาหมายทีตังไว้

ระดับ 2 มีแผนและจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกียวข้อง 
จํานวน 9 ผลงาน

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานโดย
ได้ทํางานเชิงรุกเพือสร้างองค์ความรู้ในการยืนขอจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตรและติดตามการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ 
เพือส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานทีสร้างคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 
อีกทังยังได้มาตรฐานทีเพียงพอต่อการยืนขอจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกียวข้องได้ 
นอกจากนียังต้องมีการค้นหาอาจารย์ทีมีศักยภาพในเชิงรุก 
พร้อมทังสร้างความสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อเพือขอแลกเปลียนข้อมูลอย่างเปนรูปธรรมระหว่างนักวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒ
นาเพือให้เกิดการรายงานผลทีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในอนาคตและได้มีการกําหนดผลงานจํานวน 8 ผลงาน

ระดับ 3 
มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกียวข้
อง



ยุทธศาสตร์ที 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.1.6 
โครงการพัฒนาผลงา
นวิจัยและนวัตกรรมที
ส่งเสริมให้เกิดการจด
ทะเบียน        

จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกียวข้อง จํานวน 18 ผลงาน
ผลงานทีได้รับการยืนจดทะเบียน งบประมาณป 2565 จํานวน 3 ผลงาน ดังนี
ได้หมายเลขคํายืนขอ จํานวน 18 ผลงาน
1.ข้าวเกล็ดปลาตะเพียนพร้อมบริโภค
อ.เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
2.เม็ดสีย้อมผ้าสะท้อนรังสีอินฟราเรดจากดินลูกรัง
นายโยธิน กัลยาเลิศ
3.เครืองแทงหนังหมูแบบกึงอัตโนมัติ
ผศ.ดร. กฤษฎางค์ ศุกระมูล
4. ผลิตภัณฑ์ไซรัปจากนําต้อยข้าวหมากจากปลาข้าว และกรรมวิธีการผลิต
ผศ. หรรษา เวียงวะลัย
5.ผลิตภัณฑ์ปลาร้ามอญหลนอัดก้อน และกรรมวิธการผลิต
ผศ. นันท์ปภัทร์ ทองคํา
6. เครืองกลันนําส้มควันไม้แบบลดความดัน
อาจารย์เทิดเกียรติ แก้วพวง
7.ผลิตภัณฑ์เม็ดเจลส้มซ่าทรงกลม และกรรมวิธการผลิต
อาจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา
8. กระบวนการผลิตแปงดัดแปรชนิดต้านทานกาย่อยจากข้าวนึง PRS
รศ.ดร. มนัญญา คําวชิระพิทักษ์
9. แปงพิซซ่ากึงสําเร็จรูปจากแปงข้าวนึงดัดแปร PRS
รศ.ดร. มนัญญา คําวชิระพิทักษ์
10.ซอสหม่าล่าปรุงสําเร็จไขมันตํา
รศ.ดร. มนัญญา คําวชิระพิทักษ์
11.นําซุปหม่าล่าเข้มข้น
รศ.ดร. มนัญญา คําวชิระพิทักษ์
12.สูตรการผลิตลูกชินอกไก่เสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต
นางสาวศิริพร นามเทศ
13.สูตรและกรรมวิธีการเคลือบผิวกันเชือราในไม้ไผ่โดยวัตถุดิบจากธรรมชาติ
นาย เทอดเกียรติ แก้วพวง
14.สูตรนําพริกเห็ดนางฟาภูฐานและกรรมวิธีการผลิต
นางสาว กนกนาฏ พรหมนคร
15.สูตรการผลิตแหนมหมูทีมีผงแก่นตะวันและข้าวไรซ์เบอร์รีเปนส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
นางสาวศิริพร นามเทศ
16.รถเข็นไฟฟาคนพิการพร้อมอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้
17.เครืองให้อาหารสุนัขโดยนําหนักแบบปอนกลับ
18.สูตรการผลิตเส้นบะหมีอบแห้งทีมีดักแด้ไหมอีรีเปนส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
ป 2565 อยู่ในกระบวนการยืนขอ จํานวน 3 ผลงาน 
1.สูตรพริกแกงแบบก้อนกลมทีมีกระเทียมจีนเปนส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิต
2.สูตรไส้อัวไก่ทีมีดักแด้ไหมเปนส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
3.ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบครึงพาราโบล่าชนิดนําความร้อนทิงกลับมาใช้ใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา



ยุทธศาสตร์ที 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.1.6 
โครงการพัฒนาผลงา
นวิจัยและนวัตกรรมที
ส่งเสริมให้เกิดการจด
ทะเบียน        

ระดับ 4 
มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีได้รับก
ารจดทะเบียน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์ก
ารพัฒนาเชิงพืนทีได้รับการจดทะเบียน
 ดังนี
1.ร่วมมือกับเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และเครือข่ายการวิจัยทวัประเทศ
2.
จัดและเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเพือสร้างเครือข่ายการสนับสนุนทุนวิจัยกับหน่วยบริหารทุนวิจัยชันนําของประเทศ 
(PMU)

ระดับ 5 มีการจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกับการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่จดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกียวข้อง

-สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมการฝกปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปญญา ภายใต้โครงการพีเลียง (Mentoring Program) 
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ส.2564 ณ 
ศูนย์ทรัพย์สินทางปญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2.1.7 
โครงการพัฒนางานบ
ริการวิชาการสู่งานวิจั
ยและนวัตกรรม 
เชิงพืนทีและเชิงประเ
ด็น 

2.1.7.1 จํานวนผลงานวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรมเชิงพืนทีและเชิงประเด็นทีได้รับการเผยแพร่ในร
ะดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 20 120 600.00 จํานวนผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเชิงพืนทีและเชิงประเด็นทีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 
120 ผลงาน        

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 21 120 เอกสารแนบเดียวกับ ปส 2.3

คณะครุศาสตร์          2 20

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            2 2

คณะวิทยาการจัดการ 2 7

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 34

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 5

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 5

คณะสาธารณสุขศาสตร์                            2 15

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                2 9

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               2 6

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 15

2.2.1 
โครงการพัฒนาวิจัยสู่
การถ่ายทอดเทคโนโล
ยีหรือองค์ความรู้ต่อภ
าครัฐ ภาคเอกชน

2.2.1.1 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์
ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ

ระดับ 3 3 100.00 ความสําเร็จของการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ อยู่ทีระดับ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1092823649


ยุทธศาสตร์ที 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.2.1 
โครงการพัฒนาวิจัยสู่
การถ่ายทอดเทคโนโล
ยีหรือองค์ความรู้ต่อภ
าครัฐ ภาคเอกชน

-สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ ขณะนีอยู่ในกระบวนการขอนโยบายสาธารณะ ขนัตอนที 1 การก่อตัวของนโยบาย 
โดยการจัดอบรมเพือส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยไปสู่การถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเปาหมายของการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแผนและกําหนดเปาหมายของการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการกลันกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ระดับ 3 มีการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เพือรองรับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพือการพัฒนาพืนทีแบบบูรณาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ชือว่า ราชภัฏดอทเน็ต http://www.rajabhat.net 
ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือการพัฒนาท้องถิน ( Rajabhat University Dataset Framework) 
เพือทําให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วตามขันตอนการบริหารจัดการข้อมูลและเปนไปตามวัตถุประสงค์ 
ทีจะต่อยอดรูปแบบของการดําเนินงานและขยายรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลท้องถิน 
ข้อมูลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ให้เชือมต่อเข้าด้วยกันจนสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
จึงทําให้เกิดการประชุมติดตามข้อมูลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ผ่านการประชุมออนไลน์ อันจะเปนการทีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ในแต่ละคณะและในแต่ละหน่วยงานได้ทําความเข้าใจหลักการและความเปนมาของการขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลดังกล่าว 
เพือนําส่งต่อให้ทางคณะกรรมการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภายใต้การดําเนินการของทีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ระดับ 4 พัฒนางานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชนมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผน 
เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนในการพัฒนางานวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ คือ 
โครงการต้นแบบเรือโดยสารพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในมหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.
นิสา พักตร์วิไล โดยมีโครงการทีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในป 2566

ระดับ 5 มีผลงานวิจัยทีได้รับการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ จํานวน 9 องค์ความรู้        

อธิบายระบุผลงานวิจัยทีได้รับการพัฒนาถ่ายถอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ เอกชนหรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ 
(ระบุจํานวน ชือผลงาน หน่วยงานหรือชุมชนทีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือรูปแบบของนโยบายสาธารณะ)

2.3.1 
โครงการเครือข่ายคว
ามร่วมมือกับหน่วยงา
นภาครัฐและภาคเอกช
นในการวิจัยเพือแก้ไข
ปญหาชุมชนท้องถิน         

2.3.1.1 
ระดับความสําเร็จของเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐแ
ละภาคเอกชนในการวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถิน

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จของเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถิน  
อยู่ทีระดับ 5

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 1 มีระบบกลไกในการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปญหาความ เหลือมลาํ 
เสริมสร้างพลังทางสังคม เพิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถินในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง

-สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําผังงาน (Flowchart) 
แสดงกระบวนการและขันตอนในการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานภายใน 1 ผังงาน และหน่วยงานภายนอก 2 ผังงาน

ระดับ 2 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพือส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมทีได้จากผลงานวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถิน 
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ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.3.1 
โครงการเครือข่ายคว
ามร่วมมือกับหน่วยงา
นภาครัฐและภาคเอกช
นในการวิจัยเพือแก้ไข
ปญหาชุมชนท้องถิน         

2.3.1.1 
ระดับความสําเร็จของเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐแ
ละภาคเอกชนในการวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถิน

-
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพือส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมทีได้จากผลงานวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถิ
นโดยนักวิจัยมีการส่งโครงการเพือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก ประจําปงบประมาณ 2565
1. โครงการสํารวจขยะมูลฝอยในพืนทีบ่อขยะเทกองแบบเปดโล่ง (Open Dumping) 
และการจัดการขยะมูลฝอยในพืนทีกองพลทหารราบที ๙ บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ที ๕ ตําบลแก่งเสียน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 3 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปญหาชุมชน

-สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและการสนับสนุนการวิจัยเพือการพัฒนาท้องถิน 
ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
เพือร่วมมือกันสร้างานวิจัยนวัตกรรมเพือพัฒนาชุมชนท้องถินทียังยืน 
และร่วมกันนําองค์ความรู้ทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้แก้ไขปญหาชุมชนท้องถินและชุมชนอืนได้อย่างเปนรูปธรรม 
ตามเปาหมายการพัฒนาทียังยืน (SDGs) ของแต่ละสถาบันวางเปาหมายไว้
ระดับ 4 มีการจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายเกียวกับการผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถิน

-สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ร่วม ดังนี
1. 
จัดและเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเพือสร้างเครือข่ายการสนับสนุนทุนวิจัยกับหน่วยบริหารทุนวิจัยชันนําของประเทศ 
(PMU)
2. 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาทักษะนักวิจัยให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพือเพิมขีดความสามารถในก
ารแข่งขันรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทังภายในและภายนอก   
3. สร้างความร่วมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) และหน่วยงานอืนๆ ในการสนับสนุนทุนวิจัย

ระดับ 5 มีจํานวนสัญญาหรือโครงการวิจัยทีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการแก้ไขปญหาความ 
เหลือมลํา เสริมสร้างพลังทางสังคม เพิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถินในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง จํานวน 9 
สัญญา/โครงการ     

-สถาบันวิจัยและพัฒนามีจํานวนสัญญาหรือโครงการวิจัยทีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนในการแก้ไขปญหาความ เหลือมลํา เสริมสร้างพลังทางสังคม 
เพิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถินในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง จํานวน 9 โครงการ
1.ปจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ามาลงทุนธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care) 
ในประเทศไทยของนักลงทุนเอกชนญีปุน (สป.อว.)  
2.นวัตกรรมวัสดุดินในการสร้างสรรค์(สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
3. การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการสือสารสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
จังหวัดปทุมธานี” (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (วช.))
(22 มี.ค.65 – 21 มี.ค.66)
4.โครงการสํารวจขยะมูลฝอยในพืนทีบ่อขยะเทกองแบบเปดโล่ง (Open Dumping) 
และการจัดการขยะมูลฝอยในพืนทีกองพลทหารราบที 9 บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ที 5 ตําบลแก่งเสียน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
(บริษัทแก่งเสียนจํากัด)
(26 ม.ค.65 – 25 ม.ค.66)
5.
โครงการพัฒนาสมรรถกําลังคนขับเคลือนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพืนทีทีเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือ
ข่าย (สป.อว.)  
6นวัตกรรมการเลียงด้วงสาคูเพือเพิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารแมลงของประเทศ (บพข.)
(อยู่ระหว่างทําสัญญา)
7..การปรับปรุงพันธุ์ 
การส่งเสริมการปลูกลิเซียนทัสเพือการผลิตไม้ดอกกระถางและไม้ตัดดอกให้เหมาะสมกับตลาดและผลิตในประเทศไทย
(สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
(มี.ค.65- มี.ค.66)
8.การพัฒนาทักษะ Soft Skill ทีจําเปนสําหรับนักศึกษาเพือสร้างนวัตกรรมชุมชน วยกระบวนการวิศวกรสังคม 
(สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
9.การสร้างละพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ทางออนไลน์) 
(ทุนฯ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน)
10.โครงการศึกษา Autolysis-yeast ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพซาก และคุณภาพเนือของเปดเนือ
11.การสร้างละพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ทางออนไลน์)
12.โครงการวิจัยเรืองการการบริหารจัดการต้นแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
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เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.3.1 
โครงการเครือข่ายคว
ามร่วมมือกับหน่วยงา
นภาครัฐและภาคเอกช
นในการวิจัยเพือแก้ไข
ปญหาชุมชนท้องถิน         

ระดับ 4 มีการจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายเกียวกับการผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถิน
-สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ร่วม ดังนี
1. 
จัดและเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเพือสร้างเครือข่ายการสนับสนุนทุนวิจัยกับหน่วยบริหารทุนวิจัยชันนําของประเทศ 
(PMU)
2. 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาทักษะนักวิจัยให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพือเพิมขีดความสามารถในก
ารแข่งขันรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทังภายในและภายนอก   
3. สร้างความร่วมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) และหน่วยงานอืนๆ ในการสนับสนุนทุนวิจัย
ระดับ 5 มีจํานวนสัญญาหรือโครงการวิจัยทีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการแก้ไขปญหาความ 
เหลือมลํา เสริมสร้างพลังทางสังคม เพิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถินในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง จํานวน 9 
สัญญา/โครงการ
-สถาบันวิจัยและพัฒนามีจํานวนสัญญาหรือโครงการวิจัยทีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนในการแก้ไขปญหาความ เหลือมลํา เสริมสร้างพลังทางสังคม 
เพิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถินในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง จํานวน 9 โครงการ
 1.ปจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ามาลงทุนธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care) 
ในประเทศไทยของนักลงทุนเอกชนญีปุน (สป.อว.)  
2.นวัตกรรมวัสดุดินในการสร้างสรรค์(สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
3. การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการสือสารสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
จังหวัดปทุมธานี” (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (วช.))
(22 มี.ค.65 – 21 มี.ค.66)
4.โครงการสํารวจขยะมูลฝอยในพืนทีบ่อขยะเทกองแบบเปดโล่ง (Open Dumping) 
และการจัดการขยะมูลฝอยในพืนทีกองพลทหารราบที 9 บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ที 5 ตําบลแก่งเสียน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
(บริษัทแก่งเสียนจํากัด)
(26 ม.ค.65 – 25 ม.ค.66)
5.
โครงการพัฒนาสมรรถกําลังคนขับเคลือนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพืนทีทีเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือ
ข่าย (สป.อว.)  
6นวัตกรรมการเลียงด้วงสาคูเพือเพิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารแมลงของประเทศ (บพข.)
(อยู่ระหว่างทําสัญญา)
7..การปรับปรุงพันธุ์ 
การส่งเสริมการปลูกลิเซียนทัสเพือการผลิตไม้ดอกกระถางและไม้ตัดดอกให้เหมาะสมกับตลาดและผลิตในประเทศไทย
(สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
(มี.ค.65- มี.ค.66)
8.การพัฒนาทักษะ Soft Skill ทีจําเปนสําหรับนักศึกษาเพือสร้างนวัตกรรมชุมชน วยกระบวนการวิศวกรสังคม 
(สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
9.การสร้างละพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ทางออนไลน์) 
(ทุนฯ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน)
10.โครงการศึกษา Autolysis-yeast ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพซาก และคุณภาพเนือของเปดเนือ
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศิริพร นามเทศ
11.การสร้างละพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ทางออนไลน์) หัวหน้าโครงการ อ.ณรัฐ พรนิธิบุญ
12.โครงการวิจัยเรืองการการบริหารจัดการต้นแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ อ.ปยะพงษ์ ยงเพชร
13.
การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพือสร้างเศรษฐกิจรากฐานและลดความเหลือมลําของชุมชนตําบลลําไทรอําเภอลําลูกกาจังหวัดป
ทุมธานีด้วยการพลิกฟนตลาดเก่าและย่านเมืองเก่าร้อยปคลอง 12 หกวาผ่านการท่องเทียวโดยชุมชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดรุณศักดิ ตติยะลาภะ
14.การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียคลองลากคอน โดยการพัฒนาเกษตรอินทรีย แบบครบวงจร 
เพือสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลือมลําของชุมชน ตําบลหนาไม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธันยธร ติณภพ
15.
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดของไข่เค็มเพือสร้างเศรษฐกิจฐานราก
และลดความเหลือมลําของชุมชนบ้านคลองสะแก ตําบลลาดหลุมแก้ว อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนัษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม

สถาบันวิจัยและพัฒนา



ยุทธศาสตร์ที 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.3.2 
โครงการสร้างนวัตกร
รมจากงานวิจัยเพือแ
ก้ไขปญหาชุมชนท้อง
ถิน        

2.3.2.1 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมทีได้จากผลงานวิจัยเพื
อแก้ไขปญหาชุมชนท้องถิน

ระดับ 3 4 133.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมทีได้จากผลงานวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถิน อยู่ทีระดับ  4 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทีได้จากผลงานวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถิน

- 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทีได้จากผลงานวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถินโดยการแต่งตัง
คณะกรรมการกลันกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึงประกอบด้วยผู้ทรงจากทังภายนอกและภายใน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 
คราวละ 2 ป เพือคอยกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ให้ตอบโจทย์แก้ไขปญหาพืนทีชุมชนและท้องถิน 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ได้จริง และสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติมากขึน

ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานนวัตกรรมทีได้จากผลงานวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถิน

- 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานนวัตกรรมทีได้จากจํานวนผลงานวิจัยทีถูกนําใช้ประโยชน์ในชุมชนแ
ละเชิงพาณิชย์ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท้องเทียว ด้านการเกษตรและอาหาร 
การสร้างเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม ไว้จํานวน 8 ผลงาน
ระดับ 3 มีการบ่มเพาะอาจารย์ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมทีได้จากผลงานวิจัยเพือแก้ไขปญหาชุมชนท้องถิน

-สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดอบรมบ่มเพาะ ดังนี 
1.อบรม "โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กิจกรรม พัฒนางานบ่มเพาะชุดวิจัย 
VRU" เพือเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ปงบประมาณ 2565
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
2.อบรม "โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กิจกรรม พัฒนางานบ่มเพาะชุดวิจัย 
VRU" เพือเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ปงบประมาณ 2565
วันที 1 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ระดับ 4 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปญหาชุมชน
-สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปญหาชุมชน โดยผ่านการจัดอบรม ดังนี

1.อบรม "โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กิจกรรม พัฒนางานบ่มเพาะชุดวิจัย 
VRU" เพือเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ปงบประมาณ 2565
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
2.อบรม "โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กิจกรรม พัฒนางานบ่มเพาะชุดวิจัย 
VRU" เพือเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ปงบประมาณ 2565
วันที 1 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

2.3.3 
โครงการจัดประชุมวิช
าการระดับชาติและนา
นาชาติร่วมกับภาคีเค
รือข่าย

2.3.3.1 
จํานวนครังการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกับภ
าคีเครือข่ายต่อปงบประมาณ

ครัง 2 11 550.00 จํานวนครังการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย ปงบประมาณ พศ. 2565   จํานวน 11 ครัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 5 11 1. งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครังที 15 
เนืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 117 ป หัวข้อ "วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ 
เพือการพัฒนาท้องถินวิถีใหม่ สู่การพัฒนาทียังยืน" ออนไลน์ Zoom Meeting  วันที 17 ธันวาคม 2564 
โดยมีเครือข่ายร่วมจัดประชุม คือ
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6.มหาวิทยาัลยบูรพา
7.มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 1

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 7
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.3.3 
โครงการจัดประชุมวิช
าการระดับชาติและนา
นาชาติร่วมกับภาคีเค
รือข่าย

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นานาชาติ) 1 0

1. งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครังที 15
เนืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 117 ป หัวข้อ "วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ 
เพือการพัฒนาท้องถินวิถีใหม่ สู่การพัฒนาทียังยืน" ออนไลน์ Zoom Meeting  วันที 17 ธันวาคม 2564 
โดยมีเครือข่ายร่วมจัดประชุม คือ
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6.มหาวิทยาัลยบูรพา
7.มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. การประชุมระดับชาติ   งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”   วันที 22 - 26 
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชัน 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ  โดยมีเครือข่ายร่วมดังนี
1.สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
4.สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
5.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
6.สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
7.ศูนย์ความเปนเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์     
3.ประชุมสัมมนาแลกเปลียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพสินทางปญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ีวันที 19-
20 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่
4.ประชุมสัมมนาแลกเปลียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพสินทางปญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ีวันที 18-
19 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต5. ประชุมนวัตกรรมการจัดการ: การบริหารธุรกิจเพือสังคมและสิงแวดล้อม  ระดับชาติ การประชุมรูปแบบ on line 
ผ่านระบบ zoom video  conference ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที  6 พ.ค. 65  โดยมีเครือข่าย 
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
6 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
6. การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครังที 20 เรือง ล้ม หรือ รุก ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม ่ระดับชาติ  วันที 19-20 
พฤษภาคม 2565 ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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2.3.3 
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รือข่าย

7. การประชุมนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ระดับชาติ "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถินร่วมสมัย" ครังที 3 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  วันที 29-30 พฤศจิกายน 2564 จัดทีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีเครือข่ายร่วมดังนี
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
11. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

8. การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครังที 4 ประจําป พ.ศ. 2565 วันที  1 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยมีเครือข่ายร่วมดังนี
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9. งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2022)” ระดับชาติ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที 1 - 5 สิงหาคม 2565 โดยมีเครือข่ายร่วมดังนี
1.สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
4.สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
5.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
6.สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
7.ศูนย์ความเปนเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์



ยุทธศาสตร์ที 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

2.3.3 
โครงการจัดประชุมวิช
าการระดับชาติและนา
นาชาติร่วมกับภาคีเค
รือข่าย

10. งาน BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz x Thailand Tech Show 2022  ระดับชาต ิ  วันที 10-11 
ตุลาคม 2565  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า โดยมีเครือข่ายร่วมดังนี
1.สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
กํากับและดูแลเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2.กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขันสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
3.ผู้จัดการแผนกพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้พลังงานความเย็น
11. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพือชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยังยืน" (The 
11 The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development)  ระดับชาติ  
วันที 28 ก.พ. - 2 มีนาคม 2566  ณ จังหวัดราชบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.4.1 
โครงการส่งเสริมวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 
เพือยกระดับมาตรฐา
นในการจัดการศึกษา
ขันพืนฐาน        

2.4.1.1 
ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ทีร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างผล
งานวิจัยและนวัตกรรมจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 
เพือยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน

ร้อยละ 15 20 132.47 ผลงานวิจัยการศึกษาขันพืนฐาน/ฝกหัดครู จํานวน 33 บทความ จากผลงานทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทังหมดจํานวน  166 
บทความ คิดเปน ร้อยละ 19.87

สถาบันวิจัยและพัฒนา



เปาประสงค์ที 3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถินสู่การเปนมหาวิทยาลัยเชิงพืนที รวมทังสืบสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพืนทีมีคุณภาพชีวิตทีดี

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

3.1 จํานวนชุมชนทีมีศักยภาพจัดการตนเอง ชุมชน 3 9 300.00 การดําเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิน ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 นัน 
ได้ใช้เกณฑ์ในการประเมินศักยภาพตําบล 
16 ประการ  มีเกณฑ์ ดังนี

บรรลุ 0 - 7 เปาหมาย เปนตําบลทียังไม่สามารถอยู่รอด
บรรลุ 8 - 10 เปาหมาย เปนตําบลทีอยู่รอด
บรรลุ 11 - 13 เปาหมาย เปนตําบลมุ่งสู่ความพอเพียง
บรรลุ 14 - 16 เปาหมาย เปนตําบลมุ่งสู่ความยังยืน

   โดยผลของการเข้าไปดําเนินการแล้ว พบว่ามี 9 ตําบล  ทีเปนตําบลมุ่งสู่ความยังยืน  ดังนี 
1) จ.ปทุมธานี ได้แก่ ต.สวนพริกไทย ต.คลองพระอุดม ต.คูขวาง ต.ศาลาครุ 
2) จ.พระนครศรีอยุธยา  ต.กกแก้วบูรพา ต.กระแชง  ต.โคกช้าง เชียงรากน้อย และ
3) จ.สระแก้ว ต.โนนหมากมุ่น
รายละเอียดตาม Link

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
2.3.1 
โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอ
กชนในการวิจัยเพือแก้ไขปญหา
ชุมชนท้องถิน  

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 5 9

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            1 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 0

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               1 0

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 9

เอกสารแนบปส. 3.1

3.2 ร้อยละของรายวิชาทีนักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถินสถานประกอบการในการออกแบบ
พัฒนาเพือสร้างการเปลียนแปลงในพืนที 

ร้อยละ 60 54.90 91.49 จํานวนรายวิชาทีเปดสอนในปการศึกษา 2565 มีจํานวน ทังสิน 2,104 รายวิชา 
รายวิชาทีมีคําอธิบายรายวิชาทีสอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาของ SDGs 
หรือรายวิชาทีมีการลงไปปฏิบัติงานในพืนทีจริง จํานวน 1,155 รายวิชา คิดเปนร้อยละ 54.90

ใช้รายละเอียด 
ตัวชีวัดเปาประสงค์ 3.2 
ร้อยละของรายวิชาทีนักศึกษาอ
าจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้
ชุมชนท้องถินสถานประกอบการ
ในการออกแบบพัฒนาเพือสร้า
งการเปลียนแปลงในพืนที 

จําแนกรายหน่วยงาน รายวิชา 2,104 1,155

คณะครุศาสตร์          215 88

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            463 102

คณะวิทยาการจัดการ 254 218

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 399 298

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 86 24

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 240 230

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 133 61

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                112 67

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               138 20

งานวิชาศึกษาทัวไป 21 4

งานศูนย์ภาษา 43 43

เอกสารแนบปส. 3.2

3.3 จํานวนเงินรายได้ทีเกิดจากการบริหารจัดการ 
ศิลปวัฒนธรรมทีนําไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

บาท 10,000,000 2,069,849 20.70 จํานวนเงินรายได้ทีเกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทีนําไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้าง
สรรค์ จํานวน 2,069,849 บาท

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
3.5.1 
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวั
ฒนธรรม อนุรักษ์
และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qkAWCEgpxBtZOII2fECzfBJPveyMZ33w9lEQqI9Yz-s/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/18xdsz88wjpZkm2LvN6-8UEuYJPMkNWCt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/154LFfNQpCQJIyiNNbU3N1EGEfV_ubxncaKiljzKtQso/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/154LFfNQpCQJIyiNNbU3N1EGEfV_ubxncaKiljzKtQso/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/154LFfNQpCQJIyiNNbU3N1EGEfV_ubxncaKiljzKtQso/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=91314364
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qHrH84jpMQa7u1AVSol_gaNrWCIIq1DZgtdbFeQmoxg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qHrH84jpMQa7u1AVSol_gaNrWCIIq1DZgtdbFeQmoxg/edit#gid=0


เปาประสงค์ที 3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถินสู่การเปนมหาวิทยาลัยเชิงพืนที รวมทังสืบสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพืนทีมีคุณภาพชีวิตทีดี

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 10,000,000 2,069,849

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
3.5.1 
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวั
ฒนธรรม อนุรักษ์ 
และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            300,000 465,735

กองพัฒนานักศึกษา
9,700,000 1,604,114

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

เอกสารแนบปส. 3.3

3.4 จํานวนเงินรายได้ทีเกิดจากการส่งเสริมให้ 
มหาวิทยาลัยเปนขัวความเจริญเศรษฐกิจเชิงพืนที วิจัย 
พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพือพัฒนาสินค้าชุมชน 

บาท 2,000,000 22,880,933 1144.05 จํานวนเงินรายได้ทีเกิดจากการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเปนขัวความเจริญเศรษฐกิจเชิงพืนที 
วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพือพัฒนาสินค้าชุมชน จํานวน 22,880,933 บาท 
มาจากโครงการดังนี 
1. โครงการบริหารจัดการ Market place เพือยกระดับรายได้ชุมชน (สสร.+สวพ.) จํานวน
175,933 บาท 
2. โครงการ  U2T จํานวน 22,668,000 บาท
2. ตลาด HUNG NA MARKET (ทรัพย์สินและรายได้) จํานวน 37,000 บาท

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
3.6.1 
โครงการผลักดันมหาวิทยาลัยใ
ห้เปนตลาด (University as 
Market place) 
เพือรองรับสินค้าชุมชน 

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 2,000,000 22,880,933

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 200,000
22,843,933

สถาบันวิจัยและพัฒนา 200,000

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ 1,600,000 37,000

เอกสารแนบปส. 3.4

3.5 จํานวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมทีนําไปใช้เพือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสู่การเปนมหาวิทยาลัยเชิงพืนที

เรือง 8 71 887.50 จํานวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมทีนําไปใช้เพือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเปนมหาวิทยาลัยเชิง
พืนที                        

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
3.4.1 
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เ
ชิงปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab) 
โดยใช้ชุมชนเปนฐาน

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 10 71

คณะครุศาสตร์          1 6

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            1 11 การบันทึกความร่วมกับหน่วยงานเพือจัดทําแผนพัฒนาชุมชนร่วมกัน  กับศูนย์การเรียนรูพัฒนาชุมชน 
จ.นครนายก  ในการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพือการพัฒนาท้องถิน

คณะวิทยาการจัดการ 1 6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 10

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 6

คณะสาธารณสุขศาสตร์                            1 6

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                1 6

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               1 12

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 4 รายละเอียดตาม Link: https://drive.google.
com/file/d/1QdoL1a2ZdtWzWgMRpkFZ_z6qedYwYDTB/view?usp=sharing

เอกสารแนบปส.3.5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=758251157
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q8HdfHojAViFlwkQSVR0gCdQ1f0taPUOX17bstrITYg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q8HdfHojAViFlwkQSVR0gCdQ1f0taPUOX17bstrITYg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q8HdfHojAViFlwkQSVR0gCdQ1f0taPUOX17bstrITYg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=264951305
https://docs.google.com/spreadsheets/d/128YDjsMbRda-1BZwDyTBoFfD7ou82XUE4SCt8QkRCo8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/128YDjsMbRda-1BZwDyTBoFfD7ou82XUE4SCt8QkRCo8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1042670165


เปาประสงค์ที 3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถินสู่การเปนมหาวิทยาลัยเชิงพืนที รวมทังสืบสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพืนทีมีคุณภาพชีวิตทีดี

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

3.6 ร้อยละของจํานวนเงินทีได้รับจากการให้บริการ 
วิชาการเพือจัดหารายได้ต่อจํานวนเงินรายได้ทังหมด

ร้อยละ 5 29,296,146.80 6.75 135.09 งบประมาณรายได้ทังหมดของมหาวิทยาลัย จํานวน 433,720,913.29 บาท 
จํานวนเงินทีได้รับจากการให้บริการวิชาการเพือจัดหารายได้ จํานวน 29,296,146.80 บาท 
คิดเปนร้อยละ 6.75 ของจํานวนเงินรายได้ทังหมด

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
3.6.1 
โครงการผลักดันมหาวิทยาลัยใ
ห้เปนตลาด (University as 
Market place) 
เพือรองรับสินค้าชุมชน

เอกสารแนบปส. 3.6

3.7 จํานวนโรงเรียนเครือข่ายทีมีแผนและกิจกรรมใน  
การยกระดับการจัดการเรียนรู้ทีมีความเปนเลิศ

โรงเรียน 30 179 596.67 จํานวนโรงเรียนเครือข่ายทีมีแผนและกิจกรรมในการยกระดับการจัดการเรียนรู้ทีมีความ
เปนเลิศ จํานวน 143 โรงเรียน จากการดําเนินกิจกรรมผลิตครูเพือพัฒนาท้องถิน 
ระยะเข้าสู่วิชาชีพ Induction Period รุ่น5(บรรจุป2563) อยู่ในพืนที จังหวัดปทุมธานี จํานวน 
13 โรงเรียน  และจํานวน 130 โรงเรียนอยู่ในพืนที จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดสิงห์บุรี  
จังหวัดสระบุรี  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดชัยนาท 

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
3.7.1 
โครงการสร้างเครือข่ายความร่ว
มมือในการพัฒนาครูและยกระดั
บโรงเรียน 
เพือพัฒนาเปนโรงเรียนสาธิตต้
นแบบประจําพืนที 

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 50 179

คณะครุศาสตร์          26 143

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 24 36

เอกสารแนบปส. 3.7

3.8 จํานวนโรงเรียนสาธิตต้นแบบประจําพืนทีใน 
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว

โรงเรียน 2 7 350.00 โรงเรียนทีเข้าร่วมดําเนินโครงการโรงเรียนสาธิตต้นแบบประจําพืนที จังหวัดสระแก้ว จํานวน 7 
โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนวัฒนานคร
2. โรงเรียนบ้านโนนจิก
3. โรงเรียนบ้านนางาม
4. โรงเรียนบ้านหน่องหัวช้าง
5. โรงเรียนนิคมสังเคราะห์1
6. โรงเรียนสําเร็จวิทยา
7. โรงเรียนตาพระยา

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
3.7.2 
โครงการจัดตังพัฒนาโรงเรียน
สาธิตจังหวัดสระแก้วเพือเปนศู
นย์ปฏิบัติการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความรู้และเปนพลเมืองแห่งอนา
คต 

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 2 7

โรงเรียนสาธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ         2 0

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1300B4Lm1P-tVAzaBuLijlkRfNsIFIkvJGNbFeecVTLM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1300B4Lm1P-tVAzaBuLijlkRfNsIFIkvJGNbFeecVTLM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=258424037
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lbjTnaFJQy-k6r9iY0fBmTMaCBXzGDsEpZUcmmqTSiU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lbjTnaFJQy-k6r9iY0fBmTMaCBXzGDsEpZUcmmqTSiU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=1187619516
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mw-Z1uKBWg6WM2O9ztYVARLE7qTQQFBq-ax66CAZ1YM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mw-Z1uKBWg6WM2O9ztYVARLE7qTQQFBq-ax66CAZ1YM/edit#gid=0


ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิน สืบสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

3.1.1 
โครงการพัฒนางานบ
ริการวิชาการเชิงพืนที
และเชิงประเด็น     

3.1.1.1 
ระดับความสําเร็จของการสร้างผลงานของอาจารย์รับใช้สังคม

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิง
ประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการบริการและการท่องเทียวด้านการเกษตรและอาหาร 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อมต่อป อยู่ทีระดับ  5

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริ
การวิชาการ 

ระดับ 1 มีรายงานผลสภาพการณ์ก่อนการเปลียนแปลงทีเกิดขึนของพืนทีเปาหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยสํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการw 
ได้ดําเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
โดยมีการสํารวจสภาพปญหาพืนทีร่วมกับชุมชน เพือทบทวนการรายงานสถานภาพตําบล (Tambon 
Profile)  ตามแนวทางการดําเนินงานของกระทรวง อว  และประเมินศักยภาพตําบล 16 ประการ  
เพือนํามาใช้ในการวางแผนการดําเนินโครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน  
ในเขตพืนทีทีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ในปงบประมาณ 2565 นี มีพืนทีเปาหมาย จํานวน 70 พืนที ดังนี  
1.จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 16 ตําบล 2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 18 ตําบล  และ 3.
จังหวัดสระแก้ว จํานวน  24 ตําบล   
เพือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม 
สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทังนีมีการดําเนินการในรายละเอียด  ดังนี
ส่วนที  1  สถานภาพตําบล 
1.1        ข้อมูลพืนฐาน/ข้อมูลทัวไป 
1.2        สถานภาพด้านสุขภาพ
1.3        สถานภาพด้านความเปนอยู่
1.4        สถานภาพด้านการศึกษา
1.5        สถานภาพด้านรายได้
1.6        สถานภาพด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
ส่วนที  2  การประเมินศักยภาพตําบลตามเปาหมาย 16 ประการ
ส่วนที  3  กลุ่มเปาหมาย/ครัวเรือน เพือการพัฒนา   
ส่วนที  4  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาพืนทีในมิติแต่ละด้านทีมีอยู่หรือกําลังดําเนินการ
ส่วนที  5  โจทย์การพัฒนาเพือแก้ไขปญหาความยากจนภายใต้ 16 เปาหมาย

ระดับ 2 เกิดการมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคม/พืนทีเปาหมาย จํานวน 9 พืนที 

พืนทีเปาหมาย จํานวน 70 พืนที ของการดําเนินการเชิงพืนทีนัน  
มีตําบลเดิมทีดําเนินการอย่างต่อเนืองจากปงบประมาณ 2564 
ภายใต้โครงการโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
จํานวน 9 ตําบล  และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) จํานวน 48 ตําบล
และตําบลใหม่ ในปงบประมาณ 2565 อีก 13 ตําบล การดําเนินโครงการนัน  
ได้ดําเนินการเพือการมีส่วนร่วมและการยอมรับของตําบลเปาหมาย ดังนี
1) ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ได้เข้าพบหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอําเภอ นายกเทศบาลตําบล นายกอบต. พัฒนาการอําเภอ 
เพือสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลือนงานพัฒนาท้องถินของมหาวิทยาลัย 
เพือหารือแนวทางการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดปทุมธานี 
และเพือกําหนดพืนทีเปาหมายทีจะดําเนินการขับเคลือนโครงการต่อไป  
2) Area manager และทีม ลงพืนทีตําบลทีรับผิดชอบ เพือแนะนําตัว ทําความรู้จักชีแจงวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ และบูรณาการทํางานร่วมกับกับหน่วยงานภาครัฐพืนที เช่น อบต. เทศบาล 
และพัฒนาชุมชนอําเภอ
3) บูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานในพืนที เพือให้เกิดการกําหนดพืนทีเปาหมายทีมหาวิทยาลัย 
จะสามารถขับเคลือนงานในแต่ละตําบล และได้มาซึง Tambon Profile
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

3.1.1 
โครงการพัฒนางานบ
ริการวิชาการเชิงพืนที
และเชิงประเด็น     

4) ร่างแผนการขับเคลือนงานพัฒนาคุณชีวิตของตําบล ร่วมกับแกนนําชุมชนและหน่วยงานในพืนที
5) จัดกิจกรรม/สร้างกระบวนการ/สร้างนวัตกรรม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลตามแผนงานทีร่างร่วมกันไว้ เพือแก้ไขปญหาของชุมชน 
หรือเพือสนับสนุน/ส่งเสริมความต้องการของชุมชน ทังในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ 
และด้านสิงแวดล้อม
6) 
นําเสนอผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ตา
มศาสตร์พระราชา ในรูปแบบของคลิปวิดีโอถอดบทเรียนของโครงการ (ภาพรวม) 
และในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานผ่านเวที Show Case 
ทีนําเสนอผลงานต่อประชาชนทัวไป

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริ
การวิชาการ 

ระดับ 3 สร้างกระบวนการทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงทีดีขึน 
โดยใช้องค์ความรู้หรือความเชียวชาญทีใช้ในการทํางานให้เกิดการเปลียนแปลง 
รวมทังคาดการณ์สิงทีจะตามมาหลังจากการเปลียนแปลงนัน และประเมินผลลัพธ์การเปลียนแปลง 

ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของพืนทีควบคู่กับความเชียวชาญทางวิชาการของอาจารย์ผู้จัดการพืนทีและ
อาจารย์นักพัฒนา  เพือพัฒนาชุมชน/ตําบลตามจุดแข็งทีชุมชนมี

ระดับ 4 
มีการจัดทําเอกสารผลงานเพือชีให้เห็นว่าเปนผลงานทีทําให้เกิดการพัฒนาเปนประโยชน์ต่อสังคม 
มีความเปลียนแปลงทีดีขึน และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 
หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึงๆ หรือหลายสาขาวิชาอย่างไร 
และสร้างแนวทางการติดตามและรักษาพัฒนาการทีเกิดขึนให้คงอยู่ต่อไป

มีการจัดทํารรายงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรา
ก ทัง 70 ตําบล เพือชีให้เห็นว่าเปนผลงานทีทําให้เกิดการพัฒนาเปนประโยชน์ต่อสังคม 
มีความเปลียนแปลงทีดีขึน และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 
หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึงๆ หรือหลายสาขาวิชา

ระดับ 5 
มีการเผยแพร่โดยจัดเวทีนําเสนอผลงานในพืนทีหรือการเปดเยียมชมพืนทีและต้องมีการเผยแพร่สู่สาธ
ารณชนอย่างกว้างขวาง เปนไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ.มีการเผยแพร่โดยจัดเวทีนําเสนอผลงานเพือนําเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทัวไป ณ 
ลานศุนย์การค้า ZPEL ห้างฟวเจอร์ พาร์ค รังสิต

3.2.1 
โครงการพัฒนาศักย
ภาพท้องถินแบบบูรณ
าการตามรูปแบบ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(BCG) 
เพือเพิมขีดความสาม
ารถของชุมชนและท้อ
งถินในการจัดการตนเ
อง 

3.2.1.1 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพท้องถินแบบบูรณาการ
ตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG)

ระดับ 4 4 100.00 ระดับความสําเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีตอบโจทย์ 
การพัฒนาเชิงพืนทีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการบริการและการท่องเทียวด้า
นการเกษตรและอาหาร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิงแวดล้อม อยู่ทีระดับ 4

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริ
การวิชาการ 

ระดับ 1  มีระบบกลไกพัฒนาและการขับเคลือนการพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ BCG ได้แก่ 1) 
สาขาเกษตรและอาหาร 2) สาขาสุขภาพและการแพทย์ 3) สาขาเคมีชีวภาพ 4) 
สาขาการท่องเทียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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3.2.1 
โครงการพัฒนาศักย
ภาพท้องถินแบบบูรณ
าการตามรูปแบบ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(BCG) 
เพือเพิมขีดความสาม
ารถของชุมชนและท้อ
งถินในการจัดการตนเ
อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยสํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  
มีการพัฒนาศักยภาพท้องถินแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
โดยดําเนินการผ่านทางโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน  
ทีกําหนดให้ทุกโครงการดําเนินการภายใต้กรอบ
1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอืนๆ)
2. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเทียว)
3. การนําองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)
4. การส่งเสริมด้านสิงแวดล้อม/Circular Economy (การเพิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)
5 การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ
โดยในทุกตําบลนัน ต้องมีการเสนอแผนการดําเนินงาน ทีเชือมโยงกิจกรรมทัง 4 นัน เข้ากับ BCG 
ซึงก็คือ  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy)  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริ
การวิชาการ 

ระดับ 2 มีแผนพัฒนากําลังคนและพัฒนาเชิงพืนทีในการขับเคลือนเศรษฐกิจหมุนเวียน

แผนพัฒนากําลังคนและพัฒนาเชิงพืนทีในการขับเคลือนเศรษฐกิจหมุนเวียนนัน 
ถูกกําหนดในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาอาจารย์ผู้จัดการพืนทีผ่านทางกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM) ซึงดําเนินการอย่างต่อเนืองมาตังแต่ปงบประมาณ 2563 และ 2564 
เพือพัฒนาศักยภาพของอจารย์ผู้จัดการพืนทีในการขับเคลือนชุมชน  
โดยจะมีเนือหาแตกต่างกันในทุกป ตามโจทย์ทีได้รับจากทางมหาวิทยาลัย และกระทรวง อว  ทังนี 
ในปงบประมาณ 2565 มุ่งเน้นในประเด็นของการมองภาพอนาคตของชุมชน  
และการขับเคลือนชุมชนผ่านการขับเคลือน BCG 

ระดับ 3 มีการพัฒนาศักยภาพกําลังคนและพัฒนาพืนทีตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG)

มีพัฒนาอาจารย์ผู้จัดการพืนทีผ่านทางกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพั
นธ์ (Upskill-AM) โดยศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านจํารุง และ 
วิสาหกิจชุมชนท่องเทียวบ้านนําเชียว เพือศึกษาและวิธีการดําเนินงานในชุมชน 
เพิมรายได้ชุมชนอย่างไรให้ยังยืน ผ่านการขับเคลือน BCG 

ระดับ 4 มีการจ้างงาน เพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เกิดการจ้างานในพืนทีทีเข้าร่วมโครงการ U2T BCG ใน 56 ตําบล จําแนกเปน 1) จังหวัดปทุมธานี 16 
ตําบล 2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18 ตําบล และ 3) จังหวัดสระแก้ว 22 ตําบล โดย 48 ตําบล 
เดิมในเฟสแรก จะมีจํานวนผู้จ้างงานทีเปนประชาชน 4 คน และบัณฑิตจบใหม่ 4 คน และ 8 
ตําบลใหม่ในเฟสที 2 จะมีจํานวนผู้จ้างงานทีเปนประชาชน 5 คน และบัณฑิตจบใหม่ 5 คน

ระดับ 5 มีโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาทียังยืน    

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

3.2.1.2 
จํานวนพืนทีชุมชนทีได้รับการพัฒนาในการสร้างแบรนด์เมือง/ชุม
ชนแห่งอนาคตหรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ

พืนที 3 3 100.00 จํานวนพืนทีชุมชนทีได้รับการพัฒนาในการสร้างแบรนด์เมือง/ชุมชนแห่งอนาคตหรือถูกกําหนดเปนนโ
ยบายสาธารณะ  จํานวน 3 พืนที คือ
1. Smart city สามโคก
2. ตาพระยา learning city 
3. คลอง 12
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3.3.1 
โครงการประสานงานเ
ครือข่ายความร่วมมือ
กับหุ้นส่วนทางสังคมเ
พือพัฒนาชุมชนท้อง
ถิน        

3.3.1.1 
จํานวนผลงานทีเกิดจากความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพือพั
ฒนาชุมชนท้องถิน

ผลงาน 15 89 593.33 ผลงานทีเกิดจากความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพือพัฒนาชุมชนท้องถินอยู่ระหว่างดําเนิน
การ 89 ผลงาน

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริ
การวิชาการ 

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 18 89 1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 
2. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ป 2565 
รวมจํานวน 70 ผลงาน
3. โครงการบริการวิชาการอืนของทางคณะจํานวน 19 ผลงาน

คณะครุศาสตร์          2 6

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            2 10

คณะวิทยาการจัดการ 1 23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 10

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 6

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 7

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                1 7

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว               2 12

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 2 3

งานวิชาศึกษาทัวไป 1 1

3.4.1 
โครงการเสริมสร้างก
ารเรียนรู้เชิงปฏิบัติกา
รทางสังคม (Social 
Lab) 
โดยใช้ชุมชนเปนฐาน

3.4.1.1 
ระดับความสําเร็จของการสร้างพืนทีต้นแบบปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab)

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จของการสร้างพืนทีต้นแบบปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)  
อยู่ทีระดับ 5

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริ
การวิชาการ 

ระดับ 1 มีแผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social 
Lab) โดยใช้ชุมชนเปนฐาน ร้อยละ 30 ของหลักสูตรทีเปดสอน

มีแผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 
โดยใช้ชุมชนเปนฐานจํานวน 27 หลักสูตรจากหลักสูตรทีเปดสอนจํานวน 63 หลักสูตร คิดเปนร้อยละ  
42.86

ระดับ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือสร้างพืนที พืนทีกลาง 
พืนทีปลอดภัยเพือการทดลองปฏิบัติการร่วมกันของผู้นํา  ผู้มีส่วนเกียวข้อง 
หรือในหลายกรณีอาจรวมผู้ทีมีความเห็นต่าง คู่ขัดแย้ง ผู้ทีได้รับผลกระทบ 
เพือร่วมกันแลกเปลียนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้าใจความเชือมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ 
อย่างเปนระบบ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12POJl4mWf_ZBWapF7egFqE0Dh6gtZKopOsqKX--USjA/edit#gid=668148718


ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิน สืบสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

3.4.1 
โครงการเสริมสร้างก
ารเรียนรู้เชิงปฏิบัติกา
รทางสังคม (Social 
Lab) 
โดยใช้ชุมชนเปนฐาน

3.4.1.1 
ระดับความสําเร็จของการสร้างพืนทีต้นแบบปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังกรณีสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ได้ดําเนินการประสานงานกับศูนย์ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาชุมชน จังหวัดนครนายก 
ซึงมีพืนทีรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี นครนายก นนทบุรี ปราจีนบุรี สระบุรี 
เพือร่วมกันกําหนดแผนปฏิบัติการขับเคลือนการทํางานพัฒนาชุมชนร่วมกันในพืนที 
ด้วยการจัดทําบันทึกความร่วมมือ ( MOU) ในรูปแบบ 3 ประสาน คือ สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบงานพัฒนาภาครัฐ และชุมชน 
ทีส่งผลต่อกระบวนการงานพัฒนาร่วมกันอย่างรูปธรรมและเปนทางการอันนําไปสู่ชุมชนเกิดการเปลีย
นแปลงยกระดับการพึงตนเองได้อย่างยังยืน ทังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม ฯลฯ 
มรวอ. สระแก้ว มีการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน สาธารณสุข 
หน่วยงานจัดการศึกษาในพืนที 
รวมถึงภาคประชาสังคมประกอบด้วยชมรมผู้สูงอายุและประชาชนในพืนที 
ร่วมกันจัดตังเปนคณะกรรมการขับเคลือน 
ร่วมร่างหลักสูตรสําหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้ตรงกับความเหมาะสมของพืนที
คณะครุศาสตร ์ดําเนินการจัดการศึกษาร่วมกับโครงเรียนในเครือข่ายต้นแบบจํานวน 17 
โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้และนํานวัตกรรมชุดสือการเรียนการสอนไปและแลกเปลียนเรียนรู้กัน

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริ
การวิชาการ 

ระดับ 3 มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพืนทีทีสร้างขึนมา 
เปนพืนทีทีเปดให้ทุกฝายได้มีโอกาสเปดใจ เปดความคิด ร่วมเรียนรู้ 
รวมถึงการเปดโอกาสให้ได้ร่วมออกแบบ สร้างต้นแบบความ ร่วมมือ ทดลองทํางานร่วมกัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
การดําเนินงานประสานงานกับศูนย์ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาชุมชน จังหวัดนครนายก 
ได้ดําเนินงานตามขันตอนประกอบด้วย         
1. 
การประสานงานระดับหน่วยงานเพือร่วมกันแสวงหาแนวทางและความเปนได้ในการขับเคลือนภากิจร่ว
มกัน 
2. การประชุมร่วมกันระดับหน่วยงาน เพืออธิบายกรอบภารกิจทีดําเนินงาน 
ซึงสามารถนําจุดร่วมบางประเด้นมาขับเคลือนการทํางานร่วมกันเชิงรูปธรรม 
3. 
การศึกษาดูงานระหว่างหน่วยงานและลงพืนทีพืนประเมินสภาวะความเปนไปได้ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนร่วมกันตามภารกิจองค์กร 
4 .จัดทําบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กร 
5. จัดทําแผนพัฒนาร่วมกัน 3 ป  เพือกําหนดกิจกรรมดําเนินการร่วมกัน โดยมีกรอบระยะเวลา 3 ป 
6. ลงพืนที ชุมชนปฏิบัติการทํางานพัฒนาชุมชนร่วมกัน 
มรวอ. สระแก้ว มีการจัดตังคณะกรรมการร่วมกันพัฒนาและขับเคลือน ร่วมกันกําหนดนโยบาย 
การจัดทําแผนพัฒนา และการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม
คณะครุศาสตร ์มีการประชุมจัดทําแผนการดําเินนร่วมกันขอคณะกรรมการบริหารคณะ 
และร่วมกันแลกเปลียนกําหนดแผนการดําเนินการทีต้องดําเินนการทังป 
ในการดําเินกิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนในเครือข่าย

ระดับ 4 จํานวนผลงาน/นวัตกรรมทีเกิดจากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 
โดยใช้ชุมชนเปนฐาน เพือสร้างการเปลียนแปลงร่วมกันในพืนที จํานวน 8 ผลงาน
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

3.4.1 
โครงการเสริมสร้างก
ารเรียนรู้เชิงปฏิบัติกา
รทางสังคม (Social 
Lab) 
โดยใช้ชุมชนเปนฐาน

3.4.1.1 
ระดับความสําเร็จของการสร้างพืนทีต้นแบบปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab)

มีจํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนจํานวน 18 ผลงาน ทีนําไปใช้กับโครงเรียนเครือข่าย 17 โรงเรียน
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรือง หิน (Rock) และวัฏจักรของหิน (Rock Cycle)
2. ชุดสือเพือส่งเสริมการอ่านและการเขียน เรืองสระคงรูป  สระลดรูป  สระเปลียนรูป
3. แผนการจัดการเรียนรู้ และสือการเรียนรู้ ทีดําเนินการตามแนวทางการสอนด้วยวิธีการแบบเปด 
และผ่านกระบวนการของการศึกษาชันเรียน เรือง สีเส้นแปลงร่าง ในหน่วยการเรียนรู้ เรือง รูปสีเหลียม        
4. ชุดนวัตกรรมเพือการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
5. นวัตกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ GPAS 5 Steps
6. แผนการสอนSTEMส่งเสริมทักษะสมอง EFสําหรับเด็กปฐมวัย
7. ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการบูรณาการเนือหากับภาษา (CLIL Kits)
8. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้นวัตกรรม จํานวน 8 แผน
9. แผนการจัดการเรียนรู้ Learning too kit ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
10.แผนการจัดการเรียนรู้ เรืองบัญชีรายรับ - รายจ่าย
11.แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ จํานวน 6 แผน
12. นวัตกรรม การสอนเรืองสระเปลียนรูป วิชาภาษาไทย ชันประถมศึกษาปที 3 โดยใช้กิจกรรม Active 
Learning
13. แผนการจัดการเรียนรู้เรืองสระเปลียนรูป วิชาภาษาไทย ชันประถมศึกษาปที 3 โดยใช้กิจกรรม 
Active Learning จํานวน 4 แผน
14. ชุดกิจกรรมเพือส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนในระดับชันประถมศึกษาปที 4 – 6 ชุด 
“หนุมานอ่านคล่องว่องไว"        
15. แผนการสอนของครูทีมีการบูรณาการเนือหากับภาษา (CLIL) ใน 8 กลุ่มสาระวิชา
16. นิทานเพือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษา
17. สือสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
18. สือด้านการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริ
การวิชาการ 

ระดับ 5 มีต้นแบบ (Prototype) เพือทดลองวิธีทํางานร่วมกันแบบใหม่ สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ 
(Collaborative Culture)    

จากนวัตกรรมทังสิน 18 ผลงาน ได้ดําเนินร่วมกับโครงเรียนเครือข่ายต้นแบบดังนี 
1. โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
2. โรงเรียนวัดลาดทราย จ.พระนครศรีอยุธยา
3. โรงเรียนบ้านคลองขวางบน จ.ปทุมธานี
4. โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
5. โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จ.ปทุมธานี
6. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสี จ.ปทุมธานี
7. โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง จ.ปทุมธานี
8. โรงเรียนวัดเปรมปรีชา จ.พระนครศรีอยุธยา
9. โรงเรียนสุลักขณะ จ.ปทุมธานี
10. โรงเรียนวัดนนทรีย์ จ.พระนครศรีอยุธยา
11. โรงเรียนวัดตะวันเรือง จ.ปทุมธานี
12. โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม จ.ปทุมธานี
13. โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จ.นนทบุรี
14. โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน จ.ปทุมธานี
15. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย 
16. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ 
17. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนําอ้อม"
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เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
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ผลการ
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3.5.1.1 ระดับความสําเร็จทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ 
และฟนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ 
และฟนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อยู่ทีระดับ 5

กองพัฒนานักศึกษา

ระดับ 1 มีผลการสํารวจ ค้นหา ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ 
และฟนฟูมรดกวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพืนทีของมหาวิทยาลัย

อธิบายกระบวนการการสํารวจ ค้นหา ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ 
และฟนฟูมรดกวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพืนทีของมหาวิทยาลัย
       1. 
คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมได้มีการประสานงานได้มีการลงพืนทีสํารวจในจังหวัดปทุมธานี  
โดยมีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และกระทรวงวัฒนธรรมเปนผู้ให้ข้อมูล  
เพือร่วมกันหาต้นทุนทางวัฒนธรรมเรืองใดบ้างทีสามารถขับเคลืนการทํางานร่วมกัน 
ซึงนําไปสู่การดําเนินกิจกรรมในเรืองพัฒนาตุ่มสามโคกให้เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ประจําจังหวัดปทุมธานี   ซึงในปจจุบันจังหวัดปทุมธานีไม่มีผู้ทีสืบสานการปนตุ่มสามโคก 

2. คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมจึงได้สํารวจ ค้นหา
มรดกวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพืนทีของมหาวิทยาลัย  
ได้มีการประสานงานกับคณะกรรมการคณะต่างๆ จากการสํารวจพืนทีรอบมหาวิทยาลัย  
เห็นความสําคัญและความสามารถของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ทีมีความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมการปนตุ่มสามโคก 
ได้มีการประสานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง  เพือถ่ายทอดองค์ความรู้เรือง "อัศจรรย์ตุ่มสามโคก" 
ระหว่างวันที 15 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

3. คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมได้มีการประสานงานกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 
เพือร่วมกันด้านหาทุนทางวัฒนธรรม พืนทีจังหวัดปทุมธานี 
มีเรืองใดบ้างทีสามารถขับเคลือนการทํางานร่วมกัน ซึงนําไปสู่การดําเนินกิจกรรม 
โครงการวิจัยมีส่วนร่วม การพัฒนาตลาดร้อยป คลองสิบสอง ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี

4. คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมจึงพิจราณารวมกันจากการสํารวจ ค้นหา 
ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟนฟูมรกดวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพืนทีของมหาวิทยาลัย 
เพือนํามาสร้างต่อและพัฒนาตุ่มสามโคก ทีมีแหล่งผลิตอยู่ทีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภื  เปนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ทียังมีคงอยู่ให้เห็น ได้ศึกษา ได้อนุรักษ์ 
และฟนฟูมรดกวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพืนทีของมหาวิทยาลัย    ดังนี
1. การนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถินร่วมสมัย ครังที 3 (The 3rd 
National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 
2021)  วันที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชัน 3 
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ชืออัศจรรย์ตุ่มสามโคก  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ระดับ 2 มีการจัดทําแผนพัฒนาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม
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อธิบายการจัดทําแผนพัฒนาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  
และกําหนดตัวบ่งชีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนจํานวน 2 ตัวบ่งชี 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทังสินจํานวน 420,000 บาท 
โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประชุมจัดทําแผนดําเนินงานทํานุบํา
รุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย จัดทําแผนพัฒนาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ 
และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม โดยนําผลการประเมินมาวางแผนประจําปงบประมาณ 2565  
โดยมีการกํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       มหาวิทยาลัยฯ  
ได้กําหนดให้คณะกรรมการเพือกํากับติดตามการดําเนินงานให้เปนไปตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
ประจําปงบประมาณ 2565  งานศิลปวัฒนธรรมตามไตรมาส 2 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565)  คิดเปนร้อยละ 100 
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ระดับ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการสร้างทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ 
และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม
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มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการสร้างทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรร
ม อนุรักษ์ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม จํานวน 3 เครือข่าย ได้แก่
1. เครือข่ายความร่วมมือ 
ว่าด้วยการแลกเปลียนเรียนรู้ด้านครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิ
ชาการ วิจัยและการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                                   6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                             8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                               10. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป                                   
11. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี                                     
2. เครือข่ายความร่วมมือ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครังที 20 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 2.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
3.สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน์ 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6.มหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
7.มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                  8.สถาบันรัชต์ภาคย์                                                    
9.มหาวิทยาลัยเนชัน 10.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12.สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
13.วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 14.มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรุงเทพ)
15.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 16.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
17.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                 18.มหาวิทยาลัยรังสิต
19.มหาวิทยาลัยสยาม 20.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
21.มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง 22.มหาวิทยาลัยศิลปากร
23.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                           24.มหาวิทยาลัยเซนหลุยส์
25.มหาวิทยาลัยพายัพ 26.มหาวิทยาลัยนครพนม
27.มหาวิทยาลัยพะเยา 28.มหาวิทยาลัยรามคําแแหง
29.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่     30.มหาวิทยาลัยปทุมธานี
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3. เครือข่ายความร่วมมือ 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเทิดไท้องค์ราชัน ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับ สภาศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
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ระดับ 4 มีผลงาน/นวัตกรรมจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม 
เพือสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ จํานวน 18 ผลงาน
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มีผลงาน/นวัตกรรมจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม 
เพือสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ จํานวน 11 ผลงาน
1. อัศจรรย์ตุ่มสามโคก
2.นาฏลีลาเริงรํา (ท้องทุ่งสีทอง)
3.นิทรรศการ "ผ้าไทยผ้าถิน" 
4.การแสดงแบบผ้าไทย ชุดผ้าใยกล้วยบัวหลวง
5.ภูมิราชภัฏ
6.นางวิสาขา
7.ผลไม้ให้คนรุ่นใหม่จากใจชาวปทุมธานี
8..นาฎยลีลาวไลยอลงกรณ์ "ระบําอยุธยา”   วันพฤหัสบดีที 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565ณ 
ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชัน 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 
9. นิทรรศการโมเดลเรือจําลอง “เรือไทยฝากไว้ในแผ่นดิน” กิจกรรม Culture For learning 
วัฒนธรรมเพือการเรียนรู้ โดยจัดนิทรรศการโมเดลเรือจําลองวันพุธที 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ 
หอประชุมวไลยอลงกรณ์มีรายได้จากการขายเรือจําลองเปนมูลค่า 40,000 บาท  
และจากการจัดตลาดนัดวัฒนธรรม
10.วาดภาพสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 
2565
11.เพลินพลิวด้วยเสียงขลุ่ย  รายได้จ่ายการจําหน่วยขลุ่ย 4,600 บาท
12.กิจกรรม วิง VRU VIRTUAL RUN 90 วัน 90 กิโล จํานวนรายได้ค่าสมัครวิง 149,200 บาท 
และค่าจําหน่ายสินค้า เสือและของทีระลึก 71,799 บาท  รวมเปนเงิน 220,999 บาท

กองพัฒนานักศึกษา

ระดับ 5 
เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและก่อให้เกิดมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจทีเกิดจากกา
รทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม 
และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 



ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิน สืบสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

3.5.1 
โครงการทํานุบํารุงศิล
ปะและวัฒนธรรม 
อนุรักษ์
และฟนฟูมรดก 
วัฒนธรรม 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์

"อธิบายการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและก่อให้เกิดมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ
ทีเกิดจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม 
และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 1. การนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถินร่วมสมัย ครงัที 3 (The 3rd 
National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 
2021)  
วันที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  
โดยนําเสนอผลงานเรืองอัศจรรย์ตุ่มสามโคก เกียวกับสาธิตการปนตุ่มสามโคกทีไม่มีผู้สืบทอด 
โดยได้รับความร่วมมือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาสาธิตการปนตุ่มสามโคก 
ให้ความรู้ฟนฟูมรดกวัฒนธรรม 
และยังสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทีจะนํามาพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์      
 2. นิทรรศการ "ผ้าไทยผ้าถิน" ของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 
ได้นําผ้า eco print ผลิตภัณฑ์รุ่งทิวาผ้ามัดย้อม จังหวัดปทุมธานี จากคณะวิจัย อาจารย์วีรศักดิ 
ศรีลารัตน์ เข้าร่วมจัดแสดง " 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเทิดไท้องค์ราชัน"ระหว่างวันที 
22 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 3. เข้าร่วมการแสดงแบบผ้าไทย "สิริพัตรา บ่พิราลัย" 
จากตัวแทนผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
แสดงแบบชุด  ผ้าใยกล้วยบัวหลวง " 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเทิดไท้องค์ราชัน"
ระหว่างวันที 22 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      
4. กิจกรรม Culture For learning วัฒนธรรมเพือการเรียนรู้ โดยจัดนิทรรศการโมเดลเรือจําลอง 
“เรือไทยฝากไว้ในแผ่นดิน”  วันพุธที 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 
รายได้ทีเกิดจากการจําหน่ายเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจําลอง     งานศิลปแผ่นดินไทย 
อวดความงามถึงสหรัฐอเมริกา จํานวนเงิน 120,000 บาท

กองพัฒนานักศึกษา

3.5.1.2 จํานวนผลงานทํานุบํารุงสืบสาน 
ศิลปะและวัฒนธรรมทีได้รับการฟนฟูหรือพัฒนาและตีพิมพ์เผยแ
พร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 16 320.00 มีจํานวนผลงานทํานุบํารุงสืบสาน 
ศิลปะและวัฒนธรรมทีได้รับการฟนฟูหรือพัฒนาและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติจํานวน 
16 ผลงาน 
1. อัศจรรย์ตุ่มสามโคก  การนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถินร่วมสมัย 
ครังที 3 (The 3rd National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary 
Folk Festival 2021)  
วันที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชัน 3 
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. นาฏลีลาเริงรํา (ท้องทุ่งสีทอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เข้าร่วมการแสดงชุดนาฏลีลาเริงรํา (ท้องทุ่งสีทอง) ระหว่างวันที 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   ณ 
ห้องประชุมโอฬารโรจน์  ชัน 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จังหวัดลําปาง 
ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครังที 20 "ข่วงวัฒนธรรมลําค่า 
สืบสานมรดกภูมิปญญาของแผ่นดิน       
3. นิทรรศการ "ผ้าไทยผ้าถิน" ของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 
ได้นําผ้า eco print ผลิตภัณฑ์รุ่งทิวาผ้ามัดย้อม จังหวัดปทุมธานี จากคณะวิจัย อาจารย์วีรศักดิ 
ศรีลารัตน์ เข้าร่วมจัดแสดง " 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเทิดไท้องค์ราชัน"ระหว่างวันที 
22 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม        
4. การแสดงแบบผ้าไทย ชุดผ้าใยกล้วยบัวหลวง เข้าร่วมการแสดงแบบผ้าไทย "สิริพัตรา บ่พิราลัย" 
จากตัวแทนผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง แสดงแบบชุด  
ผ้าใยกล้วยบัวหลวง "100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเทิดไท้องค์ราชัน"ระหว่างวันที 22 - 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม        
5. ภูมิราชภัฏ 
เข้าร่วมพิธียกย่องเชิดชูปราชญ์ผู้มีผลงานดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย โดยเสนอชือ ผู้ทีได้รับรางวัล ได้แก่ 
นางนาฏยา สุวรรณทรัพย์ อาจารย์เกษียณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับรางวัล "ภูมิราชภัฏ"   100 ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเทิดไท้องค์ราชัน"ระหว่างวันที 22 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จําแนกรายหน่วยงาน แผน/ผล 7 16

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            3 5

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                1

กองพัฒนานักศึกษา 2 11



ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิน สืบสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

3.5.1 
โครงการทํานุบํารุงศิล
ปะและวัฒนธรรม 
อนุรักษ์
และฟนฟูมรดก 
วัฒนธรรม 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์

มีจํานวนผลงานทํานุบํารุงสืบสาน 
ศิลปะและวัฒนธรรมทีได้รับการฟนฟูหรือพัฒนาและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติจํานวน 
16 ผลงาน 
1. อัศจรรย์ตุ่มสามโคก  การนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถินร่วมสมัย 
ครังที 3 (The 3rd National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary 
Folk Festival 2021)  
วันที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชัน 3 
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. นาฏลีลาเริงรํา (ท้องทุ่งสีทอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เข้าร่วมการแสดงชุดนาฏลีลาเริงรํา (ท้องทุ่งสีทอง) ระหว่างวันที 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   ณ 
ห้องประชุมโอฬารโรจน์  ชัน 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จังหวัดลําปาง 
ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครังที 20 "ข่วงวัฒนธรรมลําค่า 
สืบสานมรดกภูมิปญญาของแผ่นดิน       
3. นิทรรศการ "ผ้าไทยผ้าถิน" ของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 
ได้นําผ้า eco print ผลิตภัณฑ์รุ่งทิวาผ้ามัดย้อม จังหวัดปทุมธานี จากคณะวิจัย อาจารย์วีรศักดิ 
ศรีลารัตน์ เข้าร่วมจัดแสดง " 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเทิดไท้องค์ราชัน"ระหว่างวันที 
22 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม        
4. การแสดงแบบผ้าไทย ชุดผ้าใยกล้วยบัวหลวง เข้าร่วมการแสดงแบบผ้าไทย "สิริพัตรา บ่พิราลัย" 
จากตัวแทนผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง แสดงแบบชุด  
ผ้าใยกล้วยบัวหลวง "100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเทิดไท้องค์ราชัน"ระหว่างวันที 22 - 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม        
5. ภูมิราชภัฏ 
เข้าร่วมพิธียกย่องเชิดชูปราชญ์ผู้มีผลงานดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย โดยเสนอชือ ผู้ทีได้รับรางวัล ได้แก่ 
นางนาฏยา สุวรรณทรัพย์ อาจารย์เกษียณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับรางวัล "ภูมิราชภัฏ"   100 ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเทิดไท้องค์ราชัน"ระหว่างวันที 22 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษา

3.6.1 
โครงการผลักดันมหา
วิทยาลัยให้เปนตลาด 
(University as 
Market place) 
เพือรองรับสินค้าชุมช
น

3.6.1.1 ระดับความสําเร็จของการเปนมหาวิทยาลัยให้เปนตลาด  
(University as Market place)เพือรองรับสินค้าชุมชน

ระดับ 5 3 60.00 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ  อยู่ทีระดับ  3

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

ระดับ 1 
มีแผนการพัฒนาความร่วมมือในการสร้างผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการทีเกิดจากการบริการวิ
ชาการ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยสํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
มีแผนการพัฒนาความร่วมมือในการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าทีเกิดจากการบริการวิชาการ 
ร่วมกับชุมชนในพืนทีจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว 
โดยผ่านการดําเนินโครงการบริหารจัดการ VRU Green Farm 
เพือยกระดับรายได้ให้กับชุมชนเปาหมาย 
พร้อมทังเปนการเพิมช่องทางการจัดจําหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนทีมหาวิทยาลัยไปร่วมพัฒนา 
รวมทังผลิตภัณฑ์ทีมหาวิทยาลัยผลิตขึนเอง 

ระดับ 2 มีแผนการตลาดรองรับผลผลิตทีเกิดจากการบริการวิชาการเพือรองรองสินค้าชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยสํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
มีแผนการตลาดเพือรองรับผลผลิตทีเกิดจากการบริการวิชาการ เพือรองรับสินค้าของชุมชน 
ทําให้การจัดจําหน่าย และกระจายสินค้าให้ทัวถึงกลุ่มเปาหมาย 
สามารถเพิมรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยังยืน ปจจุบันสามารถหารายได้จํานวน 68,200.00 บาท 

ระดับ 3 
มีระบบกลไกการบริหารจัดการผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการทีเกิดจากการบริการวิชาการทังใ
นรูปแบบ Online และ Offline

การบริหารจัดการผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการทีเกิดจากการบริการวิชาการนัน  
จะประสานงานผ่านทางอาจารย์ผู้จัดการพืนที ทีเข้าไปดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ยกระดับผลิตภัณฑ์  และหาช่องทางการจัดจําหน่าย  จากนันทางสํานักฯจะดําเนินการขายผ่าน 2 
ช่องทาง  ได้แก่ ร้าน VRU Marketplace ในรูปแบบของการฝากขาย  และทางออนไลน์ ผ่านทาง 
Facebook live ผ่านกลุ่มและ Facebook Page "VRU Marketplace" ในรูปแบบ drop ship

ระดับ 4 รายได้จากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เปนตลาด (University as Market place) 
เพือรองรองสินค้าชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเปาหมาย   



ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิน สืบสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

3.6.1 
โครงการผลักดันมหา
วิทยาลัยให้เปนตลาด 
(University as 
Market place) 
เพือรองรับสินค้าชุมช
น

รายได้จากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เปนตลาด (University as Market place) 
เพือรองรองสินค้าชุมชน ได้แก่
1. โครงการบริหารจัดการ Market place เพือยกระดับรายได้ชุมชน (สสร.+สวพ.) จํานวน 175,933 บาท 
2. โครงการ  U2T จํานวน 22,668,000 บาท
2. ตลาด HUNG NA MARKET (ทรัพย์สินและรายได้) จํานวน 37,000 บาท
โดยมีรายได้รวมจํานวน 22,880,933 บาท จากของค่าเปาหมายจํานวน 2,000,000 บาท 
คิดเปนร้อยละ 100

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

ระดับ 5 
มีหน่วยงานผลักดันให้เกิดการกระตุ้นและเกิดการยอมรับได้รับมาตรฐานให้มหาวิทยาลัยเปนตลาดของ
ชุมชน และสามารถต่อยอดขยายผลทางเศรษฐกิจแบบยังยืน     

ชือหน่วยงาน.............................................................
กระบวนการผลักดันให้เกิดการกระตุ้นและเกิดการยอมรับได้รับมาตรฐานให้มหาวิทยาลัยเปนตลาดของ
ชุมชน และสามารถต่อยอดขยายผลทางเศรษฐกิจแบบยังยืน 
ได้อย่างไร................................................................................

3.7.1 
โครงการสร้างเครือข่
ายความร่วมมือในการ
พัฒนาครูและยกระดับ
โรงเรียน 
เพือพัฒนาเปนโรงเรี
ยนสาธิตต้นแบบประ
จําพืนที 

3.7.1.1 
จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและยกระดับโรงเรีย
นเพือพัฒนาเปนโรงเรียนสาธิตต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ประ
จําพืนที

เครือข่าย 5 5 100.00 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและยกระดับโรงเรียนเพือพัฒนาเปนโรงเรียนสา
ธิตต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ประจําพืนที 5 จังหวัด  ซึงประกอบ  ด้วย  
1. จังหวัดปทุมธานี  (โรงเรียนเทศบาลเมืองรังสิต) ดําเนินการเสร็จสิน ธ.ค. 64
2 จังหวัดสระแก้ว (โรงเรียนวัฒนานคร โรงเรียนบ้านโนนจิก โรงเรียนบ้านนางาม 
โรงเรียนบ้านหน่องหัวช้าง โรงเรียนนิคมสังเคราะห์1  โรงเรียนสําเร็จวิทยา โรงเรียนตาพระยา) 
อยู่ระหว่างดําเนินการ ต.ค. 64 - ปจจุบัน
3. จังหวัดกําแพงเพชร (โรงเรียนในสังกัด สพม.กําแพงเพชร จํานวน 32 โรงเรียน) 
อยู่ระหว่างดําเนินการ ต.ค. 64 - ปจจุบัน
4. จังหวัดศรีสะเกษ (โรงเรียนนําอ้อม) อยู่ระหว่างดําเนินการ ต.ค. 64 - ปจจุบัน
5. จังหวัดชุมพร   (โรงเรียนในสังกัด สคป.เขต1 จํานวน  113 โรงเรียน)    อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ก.ค. 65- ปจจุบัน       

สํานักส่งเสริมวิชาการและงา
นทะเบียน

3.7.1.2 
ระดับความสําเร็จของพืนทีต้นแบบโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูป
การเรียนรู้ประจําพืนทีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จของพืนทีต้นแบบโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจําพืนทีในจัง
หวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว อยู่ทีระดับ 5

ระดับ 1 
มีแผนงานและมีกิจกรรมร่วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจําพืนทีในจั
งหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว

ดําเนินโครงการดําเนินการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
พัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนด้วยรูปแบบ Active Learning 
ด้วยกระบวนการคิดขันสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ดําเนินการพัฒนาทังหมด 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นนํา 
กลางนําและปลายนํา ขณะนีอยู่ระหว่างระยะกลางนํา ซึงดําเนินการติดตามโค้ช 
การจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม  พ.ค - ส.ค. 65ระดับ 2 
มีผลงาน/นวัตกรรมความสําเร็จของโรงเรียนเครือข่ายทีเกิดจากการร่วมพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพือยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา

ผลงานนวัตกรรมทีไปร่วมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพือยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา 
คือ ผลงานนวัตกรรมทีเกิดขึนคือนวัตกรรมพลเมืองดี https://anyflip.com/bookcase/vngb 
จํานวน 150 ผลงานโดยแบ่งระยะในการพัฒนาเปน 2 ระยะคือ ระยะที 1 การสร้างสมรรถนะของนักเรียน  
ระยะที 2 การสร้างจิตวิญญาณของความเปนครู



ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิน สืบสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

3.7.1 
โครงการสร้างเครือข่
ายความร่วมมือในการ
พัฒนาครูและยกระดับ
โรงเรียน 
เพือพัฒนาเปนโรงเรี
ยนสาธิตต้นแบบประ
จําพืนที 

ระดับ 3 
มีการขยายเครือข่ายความร่วมโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจําพืนทีในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จํานวน 30 โรงเรียน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงา
นทะเบียน

ดําเนินการต่อยอดพัฒนาขยายเครือข่ายต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ในพืนทีจังหวัดปทุมธานี จํานวน 
20 โรงเรียน ได้แก่  สพป.ปทุมธานี จํานวน 10 โรงเรียน สพม.ปทุมธานี จํานวน 1 โรงเรียน 
เทศบาลนครรังสิต จํานวน 7 โรงเรียน เทศบาลลําลูกกา จํานวน 1 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเอกชน 
จํานวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนในพืนทีจังหวัดสระแก้วจํานวน 10 โรงเรียน ได้แก่ สพม.สระแก้ว จํานวน 
2 โรงเรียน สพป.สระแก้ว จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเอกชน จํานวน 1 โรงเรียน 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จํานวน 2 โรงเรียน รวมทังสิน 30 โรงเรียน

ระดับ 4 
มีการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมในเวทีสาธารณะและได้รับการยอมรับ/ได้รับรางวัลในระดับชาติ

ดําเนินการถอดบทเรียน 
จัดเวทีนําเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมนักเรียนของโรงเรียนและได้รับการยอมรับให้นําองค์ความรู้กา
รพัฒนาครูแบบ Active Learning ไปพัฒนาครู สังกัด สพฐ.ภาคกลาง 30 โรงเรียน 
และนําผลงานเสนอในเวทีนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนระดับชาติเมือวันที 19 ตุลาคม 2565 ณ 
ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับ 5 มีโมเดลพืนทีต้นแบบโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจําพืนที        

พัฒนาโมเดลการพัฒนาสมรรถนะและจิตวิญญาณครูแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 
GPAS 5 Steps ประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก้ 1.) ระยะต้นนํา เสริมปญญาพัฒนาครูและบุคลากร 2.)
ระยะกลางนํา นิเทศติดตาม ผ่านการ Coaching โดยใช้ห้องเรียนเปนฐาน และ 3.)ระยะปลายนํา 
ถอดบทเรียนสร้างเครือข่ายขยายผล

3.7.2 
โครงการจัดตังพัฒน
าโรงเรียนสาธิตจังหวั
ดสระแก้วเพือเปนศูน
ย์ปฏิบัติการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความรู้และเป
นพลเมืองแห่งอนาคต        

3.7.2.1 
ระดับความสําเร็จของการจัดตังโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเ
พือศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยโรงเรียนในท้องถินสู่ระดับสากล

ระดับ 2 1 50.00 ระดับความสําเร็จของการจัดตังโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพือศูนย์ปฏิบัติการและการวิ
จัยโรงเรียนในท้องถินสู่ระดับสากล อยู่ระดับ 1              

สํานักส่งเสริมวิชาการและงา
นทะเบียน

ระดับ 1 
มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืนทีในการจัดตังโรงเรียนสาธิต 
มีการจัดทําแผนการจัดตังโรงเรียนสาธิต และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา

มหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการศึกษาประเมินศักยภาพโรงเรียน 
วิเคราะห์ชุมชนศึกษาความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิตสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันที
   ซึงอยู่ในช่วงดําเนินกิจกรรมประชุมปฏิบัติการของโรงเรียนทีจะพัฒนาเปนโรงเรียนสาธิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  
เพือแลกเปลียนประสบการณ์ถอดบทเรียนจากโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไล
ยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1-7 สิงหาคม 2565 
จะทําให้ได้แผนยุทธศาสตร์การดําเนินการจัดตังโรงเรียนสาธิตต้นแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระ
แก้ว 3.8.1 

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมาจ
ากพระราชดําริฯ

3.8.1.1 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดํา
ริฯ อยู่ทีระดับ 5

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ

 สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 9 โครงการ

ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกิจกรรมตามแผน



ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิน สืบสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

3.8.1 
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมาจ
ากพระราชดําริฯ

3.8.1.1 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ

จากแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 9 โครงการ 
ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 8 โครงการ คิดเปนร้อยละ 88.89

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

ระดับ 3 มีการสรุปรายงานผลการดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพือพิจารณาและรายงานต่อ 
คณะกรรมการโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ 
ตามระยะเวลาทีกําหนด

มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุม ครังที 7/2565 วันจันทร์ที 11 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา  13.00  น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชนั 3 อาคาร 100 ป 
สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระดับ 4 มีการประเมินผล 
ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศเกียวกับการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราช
ดําริฯ

มีการประเมินผล ถอดบทเรียนในรูปแบบของ Success Story

ระดับ 5 มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้วยรูปแบบสือดิจิทัล        

มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้วยรูปแบบสือดิจิทัล ทาง Link https://online.fliphtml5.
com/xkghf/gkpn/#p=5

3.8.2 
โครงการตามพระบรม
ราโชบายรัชกาลที 10        

3.8.2.1 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาล
ที 10

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที 10 อยู่ทีระดับ 5 สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที 10

ตามทีภาครัฐได้เชือมโยงเปาหมายการพัฒนาทียังยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป โดยน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีเน้นการพัฒนาแบบยังยืน 
ซึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที 10 
ทรงมีพระปณิธานแนวแน่ทีจะสานต่อโครงการในพระราชดําริของพระราชบิดา 
มหาวิทยาลับราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยสํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีแผนการดําเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที 
10 โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสํานัก 
ในการดําเนินกิจกรรมโครงการขับเคลือนศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ปทุมธานี , โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 
ให้กับตําบลต่างๆในพืนทีจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว 
และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ 

ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกิจกรรมตามแผน

ดําเนินการกิจกรรมตามแผนครบร้อยละ 100

ระดับ 3 
มีการสรุปรายงานผลการดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือพิจารณาตามระยะเว
ลาทีกําหนด

รายงานผลการดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวาระ 4.2 
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือการพัฒนาท้องถินตามพระร
าโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที  10 

https://online.fliphtml5.com/xkghf/gkpn/#p=5
https://online.fliphtml5.com/xkghf/gkpn/#p=5


ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิน สืบสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

หน่วยงานผู้จัดเก็บ
รายงาน

3.8.2 
โครงการตามพระบรม
ราโชบายรัชกาลที 10        

ระดับ 4 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศเกียวกับการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที 
10

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

มีการประเมินผล ถอดบทเรียนในรูปแบบของ Success Story

ระดับ 5 มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้วยรูปแบบสือดิจิทัล

มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้วยรูปแบบสือดิจิทัล ทาง Link https://pubhtml5.
com/ovom/jdbg

https://pubhtml5.com/ovom/jdbg
https://pubhtml5.com/ovom/jdbg


เปาประสงค์ที 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกือกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวัตกรรมทําให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีคุณภาพชีวิตทีดี  

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

4.1 ผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับโลก) อันดับ 350 235 100.00 ผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับโลก) UI GreenMetric 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผลการจัดอันดับดังนี อยู่อันดับ 
235 ของระดับโลก อันดับ 119 ของเอเชีย อันดับ 14 ของประเทศ และอันดับ 1 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ข้อมูล ณ วันที 14 ธันวาคม 2564

ผลสรุปรายงานผลการจัดระดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับโลก) 
ของมหาวิทยาลัย

สํานักงานอธิการบดี

4.2 ค่าเฉลียความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ระบบเครือข่าย 

คะแนน 4.00 3.97 99.25 - เปนการเก็บแบบสอบถามการประเมินเมินความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที 1-31 พฤษภาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่าง 134 ราย  
ค่าเฉลียรวมเท่ากับ 3.97 จําแนกออกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 2  กลุ่ม คือ

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
ปการศึกษา 2564 (1-31 พ.ค. 
65)

สํานักงานอธิการบดี

1. ผลการประเมินในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ค่าเฉลียในภาพรวม 3.86 
อยู่ในระดับดี ในด้านต่างๆ ดังนี 

1.1 ความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค่าเฉลีย 3.66 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(LAN) 3.83, การเข้าถึงระบบเครือข่าย Wifi ทําได้ง่ายและรวดเร็ว 3.68, 
ความเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Wifi) 3.59 ตามลําดับ ค่าเฉลียตําสุด คือ 
ครอบคลุมการใช้งาน 3.52
    1.2 ความพึงพอใจด้านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลีย 3.80 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความถูกต้องชัดเจน น่าเชือถือของข้อมูล 3.93, 
สามารถเข้าใช้งานได้ทุกครัง 3.85, ข้อมูลเปนประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 3.83 ตามลําดับ 
ค่าเฉลียตําสุดคือ ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล 3.61
    1.3 ความพึงพอใจต่อระบบด้านงบประมาณฯ (ERP) ค่าเฉลีย 3.74 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ระบบให้ผลลัพธ์ทีถูกต้อง, 
ระบบมีความแม่นยําในการใช้งาน, ระบบมีความน่าเชือถือ ค่าเฉลียเท่ากัน 3.77, 
สามารถเข้าถึงระบบได้ทุกครัง 3.75, สามารถนําผลลัพธ์ทีได้จากระบบไปใช้ประโยชน์ต่อ 3.72 
ตามลําดับ ค่าเฉลียตําสุดคือ ระบบให้ผลลัพธ์ทีทันการเปนปจจุบัน 3.67 
   1.4 ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (SIS) ค่าเฉลีย 3.83 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ระบบให้ผลลัพธ์ทีถูกต้อง 3.87, 
ระบบมีความแม่นยําในการใช้งาน 3.85, ระบบมีความน่าเชือถือ 3.83 ตามลําดับ 
ค่าเฉลียตําสุดคือ สามารถนําผลลัพธ์ทีได้จากระบบไปใช้ประโยชน์ต่อ 3.78
    1.5 ความพึงพอใจต่อระบบบริหารงานบุคคล (E.hrm) ค่าเฉลีย 3.84 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สามารถเข้าถึงระบบได้ทุกครัง 3.91, 
ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล และความถูกต้องน่าเชือถือของข้อมูล 
ค่าเฉลียเท่ากัน 3.85, การเข้าถึงระบบทําได้ง่ายและรวดเร็ว 3.82 ตามลําดับ ค่าเฉลียตาํสุดคือ 
ความเร็วในการแสดงผล 3.76

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q6hMQqigxumwMRqS3z7i120TTMVvKPvQ5NG-D_nXd5c/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/1R_43ikA-iYSSEQ9zKlCmGTBowkXbQP31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_43ikA-iYSSEQ9zKlCmGTBowkXbQP31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_43ikA-iYSSEQ9zKlCmGTBowkXbQP31/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jcO5nNCj9bNeGMH90c3XqmkAP9Up3-v3o7DnAU1dJI8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jcO5nNCj9bNeGMH90c3XqmkAP9Up3-v3o7DnAU1dJI8/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/1Kt7oLe_56YNqlDSSB0kFsTgHllFzEJs5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kt7oLe_56YNqlDSSB0kFsTgHllFzEJs5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kt7oLe_56YNqlDSSB0kFsTgHllFzEJs5/view?usp=sharing


เปาประสงค์ที 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกือกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวัตกรรมทําให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีคุณภาพชีวิตทีดี  

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

  1.6 ความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E.saraban) ค่าเฉลีย 4.01 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความถูกต้องน่าเชือถือของข้อมูล 
และสามารถเข้าใช้งานได้ทุกครัง ค่าเฉลียเท่ากัน 4.06, การเข้าถึงระบบทําได้ง่ายและรวดเร็ว 
4.00, ความเร็วในการแสดงผล 3.97 ตามลําดับ ค่าเฉลียตําสุดคือ 
ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล 3.94
   1.7 ความพึงพอใจต่อระบบการจัดการชันเรียน (CMS) ค่าเฉลีย 4.00 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล 
4.03, ความถูกต้องน่าเชือถือของข้อมูล 4.01, การเข้าถึงระบบทําได้ง่ายและรวดเร็ว 4.00 
ตามลําดับ ค่าเฉลียตําสุดคือ สามารถเข้าใช้งานได้ทุกครัง 3.94
  1.8 ความพึงพอใจต่อระบบจัดการยานพาหนะ (Vehicle) ค่าเฉลีย 3.91 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความถูกต้องน่าเชือถือของข้อมูล 
และความเร็วในการแสดงผล ค่าเฉลียเท่ากัน 3.93, การเข้าถึงระบบทําได้ง่ายและรวดเร็ว 
ค่าเฉลีย 3.91, ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล 3.88 ตามลําดับ ค่าเฉลียตําสุดคือ 
สามารถเข้าใช้งานได้ทุกครัง 3.87
  1.9 ความพึงพอใจต่อระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ค่าเฉลีย 3.97 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก คือ ความถูกต้องน่าเชือถือของข้อมูล 4.00, 
ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล, การเข้าถึงระบบทําได้ง่ายและรวดเร็ว, 
ความเร็วในการแสดงผล และสามารถเข้าใช้งานได้ทุกครัง ค่าเฉลียเท่ากัน 3.97 ตามลําดับ
2. ผลการประเมินในกลุ่มนักศึกษา ค่าเฉลียในภาพรวม 4.07 อยู่ในระดับดี ในด้านต่างๆ ดังนี 
    2.1 ความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค่าเฉลีย 3.73 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก คือ ความเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(LAN) 3.83, ความเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Wifi), ครอบคลุมการใช้งาน 
ค่าเฉลียเท่ากัน 3.78 ตามลําดับ ค่าเฉลียตําสุด คือ การเข้าถึงระบบเครือข่าย Wifi ทํา 
ได้ง่ายและรวดเร็ว 3.44
    2.2 ความพึงพอใจด้านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลีย 4.07 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก คือ ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล, 
ข้อมูลเปนประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ค่าเฉลียเท่ากัน 4.11, ความถูกต้องชัดเจน 
น่าเชือถือของข้อมูล 4.33 ตามลําดับ ค่าเฉลียตําสุดคือ การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ 
ตัวอักษร สี มีความเหมาะสม3.89
    2.3 ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบผลการเรียน/จองรายวิชา ค่าเฉลีย 3.93 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ระบบมีความน่าเชือถือ 4.11, 
ระบบให้ผลลัพธ์ทีทันการเปนปจจุบัน 4.00, ระบบให้ผลลัพธ์ทีถูกต้อง 
และระบบมีความแม่นยําในการใช้งาน ค่าเฉลียเท่ากัน 3.89 ตามลําดับ ค่าเฉลียตาํสุดคือ 
สามารถเข้าถึงระบบได้ทุกครัง 3.78

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
ปการศึกษา 2564 (1-31 พ.ค. 
65)

https://drive.google.com/file/d/1Kt7oLe_56YNqlDSSB0kFsTgHllFzEJs5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kt7oLe_56YNqlDSSB0kFsTgHllFzEJs5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kt7oLe_56YNqlDSSB0kFsTgHllFzEJs5/view?usp=sharing


เปาประสงค์ที 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกือกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวัตกรรมทําให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีคุณภาพชีวิตทีดี  

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

    2.4 ระบบประเมินการสอนออนไลน์ ค่าเฉลีย 4.09 ระดับดี ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 
อันดับแรก คือ ระบบให้ผลลัพธ์ทีทันการเปนปจจุบัน 4.33, ระบบมีความแม่นยําในการใช้งาน 
และระบบมีความน่าเชือถือ ค่าเฉลียเท่ากัน 4.11 ตามลําดับ ค่าเฉลียตาํสุดคือ 
สามารถเข้าถึงระบบได้ทุกครัง 3.89
    2.5 ความพึงพอใจต่อระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ค่าเฉลีย 4.11 ระดับดี 
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก คือ การเข้าถึงระบบทําได้ง่ายและรวดเร็ว 
และความเร็วในการแสดงผล ค่าเฉลียเท่ากัน 4.22, ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล 
และสามารถเข้าใช้งานได้ทุกครัง ค่าเฉลียเท่ากัน 4.11 ตามลําดับ ค่าเฉลียตําสุดคือ 
ความถูกต้องน่าเชือถือของข้อมูล 3.89
  2.6 ระบบจองหอพักนักศึกษา ค่าเฉลีย 4.54 ระดับดีมาก ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 
อันดับแรก คือ การเข้าถึงสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกครัง 4.75, ระบบให้ผลลัพธ์ทีถูกต้อง, 
ระบบมีความแม่นยําในการใช้งาน, ระบบมีความน่าเชือถือ 
และระบบให้ผลลัพธ์ทีทันการเปนปจจุบัน ค่าเฉลียเท่ากัน 4.50 ตามลําดับ

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
ปการศึกษา 2564 (1-31 พ.ค. 
65)

4.3 ร้อยละของโครงการพัฒนาพืนทีนวัตกรรมคณะ/ 
วิทยาลัยทีมีการดําเนินการสําเร็จตามแผนการจัดตังพืนที 
นวัตกรรม (Innovation Space ) 

ร้อยละ 60 100.00 166.67 โครงการพัฒนาพืนทีนวัตกรรมคณะ/วิทยาลัย (Innovation Space ) มีจํานวนทังสิน 16 
กิจกรรม ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน จํานวนทังสิน  16 กิจกรรม  คิดเปนร้อยละ 100 
ของการดําเนินการสําเร็จตามแผนการจัดตังพืนทีนวัตกรรม (Innovation Space ) ดังนี
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 13 กิจกรรม
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 2 กิจกรรม
3. คณะครุศาสตร์ จํานวน 1 กิจกรรม
รายละเอียดการดําเนินการตามลิงทีแนบมาพร้อมนี 

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
4.4.4. 
โครงการพัฒนาพืนทีนวัตกรรม
ของคณะ/วิทยาลัยทีมีการดําเนิ
นการสําเร็จตามแผนการจัดตัง
พืนทีนวัตกรรม    

สํานักงานอธิการบดี

4.4 จํานวนนวัตกรรมทีได้รับการสนับสนุนจากการจัดตัง 
กองทุนเริมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 

นวัตกรรม 1 0 0.00 สถาบันวิจัยและพัมนามีการจัดประชุมแต่งตังคณะกรรมการกองทุนเริมต้นผู้ประกอบการPre 
Seed Fund ณ ห้องเจ้าฟาวไลยอลงกรณ์ ชัน3 อาคาร100ป สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในวันที 
25 พฤษภาคม 2565 
และได้มีการแต่งตังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตังกองทุนเริมต้นผู้ประกอบการ 
(Pre Seed Fund) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที 1 
กรกฏาคม 2565 ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ในปจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําระเบียบข้อบังคับ 
เพือเสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

สําถาบันวิจัยและพัฒนา

4.5 จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการบริหาร 
จัดการทีนํามาใช้ในการเพิมความสามารถให้กับอาจารย์ 
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นวัตกรรม 5 8 160.00 จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทีนํามาใช้ในการเพิมความสามารถให้กั
บอาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน 8 ผลงาน แบ่งเปน นวัตกรรมจํานวน 1 
ผลงาน ผลิตภัณฑ์ 1 ผลงาน กระบวนการทํางานใหม่ 4 ผลงาน เทคโนโลยี 1 ผลงาน 
และการบริการ 1 ผลงาน

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
4.4.1. 
โครงการจัดการความรู้เพือสร้า
งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โด
ยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 

สํานักงานอธิการบดี

เอกสารแนบปส. 4.5.

https://drive.google.com/file/d/1Kt7oLe_56YNqlDSSB0kFsTgHllFzEJs5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kt7oLe_56YNqlDSSB0kFsTgHllFzEJs5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kt7oLe_56YNqlDSSB0kFsTgHllFzEJs5/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nq2WTlUuRgGfLvK9DlEA4KKTjM-EmBLcjfpfsv8j6cU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nq2WTlUuRgGfLvK9DlEA4KKTjM-EmBLcjfpfsv8j6cU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nq2WTlUuRgGfLvK9DlEA4KKTjM-EmBLcjfpfsv8j6cU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n3thAb545FkT86JXgyRqjYkf-I0cX_sqYBFWzu1TRyQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n3thAb545FkT86JXgyRqjYkf-I0cX_sqYBFWzu1TRyQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VibZMjXswzQsiN8z4ssd5AkOUc0h0dbH782-VILbXto/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VibZMjXswzQsiN8z4ssd5AkOUc0h0dbH782-VILbXto/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VibZMjXswzQsiN8z4ssd5AkOUc0h0dbH782-VILbXto/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=373198413


เปาประสงค์ที 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกือกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวัตกรรมทําให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีคุณภาพชีวิตทีดี  

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

4.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ 90 92.80 103.11 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ที 
92.80 ข้อมูล ณ วันที 1 กรกฎาคม 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี                    

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
4.5.1 
โครงพัฒนาและส่งเสริมคุณธร
รม 
จริยธรรมและความโปร่งใสในกา
รทํางาน 

สํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดตัวชีวัด ร้อยละคะแนนทีได้

1. การปฏิบัติหน้าที 91.82

2. การใช้งบประมาณ 84.19 

3. การใช้อํานาจ 86.26

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.39

5. การแก้ไขปญหาคอร์รัปชัน 85.47

6. คุณภาพการดําเนินงาน 91.81

7. ประสิทธิภาพการสือสาร 83.37

8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 88.90 

9. การเปดเผยข้อมูล 100

10. การปองกันทุจริต 100 

ร้อยละคะแนนเฉลียรวม 92.80

4.7 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ 
การดําเนินการทีเปนเลิศ (EdPEx) 

คะแนน 270 326.25 120.83 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจําปการศึกษา 2564 
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx  ในวันที 28 สิงหาคม 2565 
จากผลการประเมินพบว่า  มีผลมีผลการประเมินอยู่ในช่วง Band ที2-3 
โดยได้คะแนนเฉลียในภาพรวมอยู่ที 326.25 คะแนน  รายละเอียดดังนี
https://drive.google.com/file/d/1wzpBRYfDBhNfOW7MRfX-ZC27bArtOjhf/view

ใช้รายละเอียด ตัวชีวัดโครงการ 
4.6.1. 
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
การเปนมหาวิทยาลัยทีเปนเลิศ 
(Excellence University) 

กองนโยบายและแผน

4.8 ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ทีมีผลการประเมินตาม 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือการดําเนินการทีเปนเลิศ 
(EdPEx)  ไม่ตํากว่า 200 คะแนน 

ร้อยละ 60 0 0.00 คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจําปการศึกษา 2564 
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย 
โรงเรียนสาธิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที 15-30 สิงหาคม 
2565  จากผลการประเมินพบว่า ระดับคณะ/วิทยาลัย มีคะแนนอยู่ระหว่าง 138-179 คะแนน 
อยู่ในช่วง Band ที 1-3  โรงเรียนสาธิต มีคะแนนอยู่ที 180 คะแนน อยู่ในช่วง Band ที 2 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ จ.สระแก้ว มีคะแนนอยู่ที 108.25 คะแนน อยู่ในช่วง 
Band ที 1-2 รายละเอียดดังนี https://drive.google.
com/file/d/1wzpBRYfDBhNfOW7MRfX-ZC27bArtOjhf/view

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t-GsoZkOHxw69pNEd8wd8XsIRJcen4oWTMCEFMlHMkM/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t-GsoZkOHxw69pNEd8wd8XsIRJcen4oWTMCEFMlHMkM/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UiuuOIHvEGk8AYQcG-xcY55MkHUfTNIGMx9EmcW-Z9Q/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UiuuOIHvEGk8AYQcG-xcY55MkHUfTNIGMx9EmcW-Z9Q/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k9Utai9r2icxch0hDEUFdHNGbkJX4EiOu0mRygEKEzY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k9Utai9r2icxch0hDEUFdHNGbkJX4EiOu0mRygEKEzY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k9Utai9r2icxch0hDEUFdHNGbkJX4EiOu0mRygEKEzY/edit#gid=0


เปาประสงค์ที 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกือกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวัตกรรมทําให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีคุณภาพชีวิตทีดี  

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

4.9 ค่าเฉลียความผูกพันของบุคลากรทีมีต่อ มหาวิทยาลัย คะแนน 4.00 4.21 105.25 ผลความผูกพันทีบุคลากรมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวม มีค่าเฉลีย 4.21 อยู่ในระดับ 
มากโดยมีคะแนนรายด้าน ดังนี

1) ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร  มีค่าเฉลีย 4.38 อยู่ในระดับ มาก [การพูด 
(Say)]

2) ด้านการดํารงสมาชิกภาพและเปนส่วนหนึงขององค์กร มีค่าเฉลีย 4.02 อยู่ในระดับ 
มาก [การอยู่ (Stay)]

3) ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีค่าเฉลีย 
4.24 อยู่ในระดับ มาก [การพยายามสุดความสามารถ (Strive)]

ผลการประเมินค่าเฉลียความผูก
พันของบุคลากรทีมีต่อมหาวิทย
าลัย

สํานักงานอธิการบดี

4.10 ค่าเฉลียความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในทุกมิติทีมีต่อมหาวิทยาลัย

คะแนน 4.00 4.25 106.25 ได้มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติทีมีต่อมหาวิทยาลัย 
ในด้านการบริหารงานและการบริการของมหาวิทยาลัย ด้านต่างๆ ประจําปงบประมาณ 2565 
จากกลุ่มตัวอย่างทีเปนบุคลากรภายใน ทังสายวิชาการและสายสนับสนุน และบุคคลภายนอก 
ได้แก่ นักศึกษา ประชาชนทัวไป ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต (ผู้จ้างงานบัณฑิต) ในระหว่างเดือน 
มีนาคม-เมษายน 2565 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 220 คน มีผลค่าเฉลียทุกมิติเท่ากับ 4.25 
โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยจําแนกในแต่ละมิติดังนี
รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีต่อการบริหารงานและการ
บริการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ประจําปงบประมาณ 2565  
จากการสํารวจได้จําแนกกลุ่มตัวอย่างซึงเปนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย จํานวน 
220คน แบ่งออกเปน 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1. กลุ่มบุคคลภายใน ได้แก่  บุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 178 คน และ 2. กลุ่มบุคคลภายนอก ได้แก่ นักศึกษา 
ผู้ปกครอง ประชาชนทัวไป ผู้ใช้บัณฑิต (ผู้จ้างงานบัณฑิต) จํานวน 42 คน โดยสรุปผล 
คะแนนเฉลีย พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีต่อการบริหารงานและการบริการของมหาวิทยาลัยใน
ด้านต่างๆ ประจําปงบประมาณ 2565 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีคะแนนเฉลียอยู่ที  
4.25  โดยมีรายละเอียด ดังนี
สามารถเรียงลําดับด้านทีได้รับคะแนนเฉลียความพึงพอใจมาก 3 อันดับแรก จาก 10 ด้าน ดังนี
          1. ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.34
          2. ความพึงพอใจด้านพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.33
          3. ความพึงพอใจด้านการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในหน่วยงานสนับสนุน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.31
สามารถเรียงลําดับด้านทีได้รับคะแนนเฉลียความพึงพอใจน้อย 3 อันดับ จาก 10 ด้าน ดังนี
          1. ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก   คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.09
         2. ความพึงพอใจด้านการสือสารองค์กร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก   คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.11
         3. ความพึงพอใจด้านการส่งเสริม พัฒนา และการเผยแพร่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.21
โดยแยกรายละเอียดคะแนนเฉลียความพึงพอใจในด้านต่างๆ ทัง 10 ด้าน ดังนี

ผลรายงานความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติทีมีต่อ
มหาวิทยาลัย

สํานักงานอธิการบดี

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GYDfYJp95T5MkoDAOaMMqSKMVwK6Ni23TlQKh6FfyUs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a2FMhiECCuMaMnHdjb7_X12P-B-nOHo3Av0j5_VsHgY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a2FMhiECCuMaMnHdjb7_X12P-B-nOHo3Av0j5_VsHgY/edit#gid=0
https://bit.ly/3l5y2CQ
https://bit.ly/3l5y2CQ
https://bit.ly/3l5y2CQ


เปาประสงค์ที 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกือกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวัตกรรมทําให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีคุณภาพชีวิตทีดี  

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน4.10 ค่าเฉลียความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในทุกมิติทีมีต่อมหาวิทยาลัย
คะแนน 4.00 4.25 ได้มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติทีมีต่อมหาวิทยาลัย 

ในด้านการบริหารงานและการบริการของมหาวิทยาลัย ด้านต่างๆ ประจําปงบประมาณ 2565 
จากกลุ่มตัวอย่างทีเปนบุคลากรภายใน ทังสายวิชาการและสายสนับสนุน และบุคคลภายนอก 
ได้แก่ นักศึกษา ประชาชนทัวไป ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต (ผู้จ้างงานบัณฑิต) ในระหว่างเดือน 
มีนาคม-เมษายน 2565 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 220 คน มีผลค่าเฉลียทุกมิติเท่ากับ 4.25 
โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยจําแนกในแต่ละมิติดังนี
รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีต่อการบริหารงานและการ
บริการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ประจําปงบประมาณ 2565  
จากการสํารวจได้จําแนกกลุ่มตัวอย่างซึงเปนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย จํานวน 
220คน แบ่งออกเปน 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1. กลุ่มบุคคลภายใน ได้แก่  บุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 178 คน และ 2. กลุ่มบุคคลภายนอก ได้แก่ นักศึกษา 
ผู้ปกครอง ประชาชนทัวไป ผู้ใช้บัณฑิต (ผู้จ้างงานบัณฑิต) จํานวน 42 คน โดยสรุปผล 
คะแนนเฉลีย พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีต่อการบริหารงานและการบริการของมหาวิทยาลัยใน
ด้านต่างๆ ประจําปงบประมาณ 2565 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีคะแนนเฉลียอยู่ที  
4.25  โดยมีรายละเอียด ดังนี
สามารถเรียงลําดับด้านทีได้รับคะแนนเฉลียความพึงพอใจมาก 3 อันดับแรก จาก 10 ด้าน ดังนี

1. ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.34

2. ความพึงพอใจด้านพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.33

3. ความพึงพอใจด้านการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในหน่วยงานสนับสนุน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.31
สามารถเรียงลําดับด้านทีได้รับคะแนนเฉลียความพึงพอใจน้อย 3 อันดับ จาก 10 ด้าน ดังนี

1. ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก   คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.09

2. ความพึงพอใจด้านการสือสารองค์กร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก   คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.11
         3. ความพึงพอใจด้านการส่งเสริม พัฒนา และการเผยแพร่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.21
โดยแยกรายละเอียดคะแนนเฉลียความพึงพอใจในด้านต่างๆ ทัง 10 ด้าน ดังนี

ผลรายงานความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติทีมีต่อ
มหาวิทยาลัย

สํานักงานอธิการบดี

                                                                     มิติด้านที                                                                      คะแนนเฉลีย

1. ด้านการบริหารจัดการ                                                                                                         4.09

2. ด้านการสือสารองค์กร                                                                                                        4.11 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต                                                           4.34

4. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4.25

5. ด้านพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ          4.33

6. ด้านการส่งเสริม พัฒนา และการเผยแพร่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.21

7. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล 4.28

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a2FMhiECCuMaMnHdjb7_X12P-B-nOHo3Av0j5_VsHgY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a2FMhiECCuMaMnHdjb7_X12P-B-nOHo3Av0j5_VsHgY/edit#gid=0
https://bit.ly/3l5y2CQ
https://bit.ly/3l5y2CQ
https://bit.ly/3l5y2CQ


เปาประสงค์ที 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกือกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวัตกรรมทําให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีคุณภาพชีวิตทีดี  

รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน 

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ ผู้รายงาน

4.10 ค่าเฉลียความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในทุกมิติทีมีต่อมหาวิทยาลัย

คะแนน 4.00 4.25

8. ด้านการบริการวิชาการ .         4.30

ผลรายงานความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติทีมีต่อ
มหาวิทยาลัย

สํานักงานอธิการบดี

9. ด้านการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในหน่วยงานสนับสนุน 4.31

10. ด้านสิงอํานวยความสะดวกและสถานที                                                                            4.25

คะแนนเฉลียรวม 4.25

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a2FMhiECCuMaMnHdjb7_X12P-B-nOHo3Av0j5_VsHgY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a2FMhiECCuMaMnHdjb7_X12P-B-nOHo3Av0j5_VsHgY/edit#gid=0
https://bit.ly/3l5y2CQ
https://bit.ly/3l5y2CQ
https://bit.ly/3l5y2CQ


 ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเปนเลิศ 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.1.1 
โครงการพัฒนาปรับ
ปรุงภูมิทัศน์

4.1.1.1 
ร้อยละความหนาแน่นการใช้ทีดินรักษาพืนทีสีเขียวของพืนทีทังหม
ด

ร้อยละ 60 100.00 166.67 พืนทีสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยป 2564 ตังแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 มีทังหมด 206,860.50 ตร.ม. โดยในป 2565 
มีพืนทีสีเขียวเพิมขึน 11,440 ตร.ม. คิดเปนร้อยละ 6.00 จากพืนทีสีเขียวทังหมด ในป 2564 
และมีการรักษาบํารุงต้นไม้เดิมและพืนทีสีเขียวให้คงสภาพทีสมบูรณ์และรักษาไว้ 
ประกอบด้วยสวนหย่อมพืนทีสีเขียวโดยรอบมหาวิทยาลัย 204,765.50 ตร.ม. คิดเปนร้อยละ 98.99 จากพืนทีสีเขียวทังหมด ในป 
2564 รวมพืนทีสีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ป 2565 ทังสิน 215,841.50 ตร.ม. คิดเปนร้อยละ 104.34 จากพืนทีสีเขียวทังหมด ในป 2564 
โดยจําแนกการเพิมขึนของพืนทีสีเขียว ดังนี
1. บริเวณหัวสนามกีฬากลาง ปลูกหญ้าและต้นไม้ยืนต้น จํานวน 2,112 ตร.ม.
2. พืนทีเพิมขยายพันธุ์ไม้ต้นไม้และการผลิตปุยหมักจากเศษใบไม้กิงไม้เพือใช้ประโยชน์เรือนเพาะชําส่วนกลาง สํานักงานอธิการบดี 
2,350 ตร.ม.
3. บริเวณสวนหย่อมและลานจอดพืนทีด้านข้างอาคาร 100 ป มีพืนทีสีเขียวเพิมขึน 1,048 ตร.ม.
4. พืนทีสีเขียวบริเวณหน้าอาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ พืนทีสีเขียวเพิมขึน 236 ตร.ม.
5. เพิมพืนทีสีเขียวภายในบริเวณอาคาร 100 ป เปนการจัดสวนกระถางประดับ มีพืนทีสีเขียวเพิมขึน  348 ตร.ม.
6. เพิมพืนทีสีเขียวรอบอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ จํานวน 4,482 ตร.ม.
7. เพิมพืนทีสีเขียวริมทางเดินแนวหลังคาเขียวทางออก และบริเวณใกล้เคียง 500 ตร.ม.
8.เพิมพืนทีสีเขียว 364 ตร.ม บริเวณริมถนนหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.1.2 

โครงการพัฒนาระบบ
การสัญจร

4.1.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสัญจร ระดับ 3 2 66.67 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสัญจร อยู่ทีระดับ 2

ระดับ 1 มีการวางแผนผังระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลัย 

มีการดําเนินการจัดทําแผนผังระบบสัญสรภายในมหาวิทยาลัย รอนําเสนอต่อทีประชุม

ระดับ 2 มีการสร้างทางสัญจรทางเดินเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพืนทีจัดสรร

พืนทีได้รับการจัดสรรในการดําเนินการสร้างทางสัญจรทางเดินเท้า จํานวน  2 พืนที ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  1  พืนที 
คิดเปนร้อยละ 50 ได้แก่
1. การปรับปรุงพืนทีจอดรถจักรยาน จักรยานยนต์ และทางเดินเท้า ด้านข้างอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร์ ผลการดําเนินการ 
ได้ดําเนินการถมดิน บดอัด ปลูกต้นไม้ และ ปูทางเดินเท้า  แล้วเสร็จวันที 24 ธันวาคม 2564 คิดเปนร้อยละ 100
2. งานปรับปรุงถนนพร้อมท่อลอดและทางเท้า บริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลการดําเนินการ 
อยู่ระหว่างการดําเนินการทางเดินเท้า ได้ดําเนินการแล้วเสร็จคิดเปนร้อยละ 90

ระดับ 3 มีการสร้างทางสัญจรทางเดินและจักรยานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพืนทีจัดสรร

ยังไม่มีการดําเนินการ เนืองจากพืนทีการปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยยังไม่แล้วเสร็จ

ระดับ 4 มีการสร้างและพัฒนาระบบถนนและทีจอดรถยนต์ 

มีการพัฒนาพืนทีจอดรถยนต์และจักรยานยนต์บริเวณรอบอาคาร ดังต่อไปนี
1. บริเวณรอบอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
2. บริเวณรอบอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 
3. บริเวณด้านหน้าศูนย์อาหาร
4. บริเวณรอบอาคารธุรกิจบริการ 

ระดับ 5 มีการจัดระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ        



 ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเปนเลิศ 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.1.2 
โครงการพัฒนาระบบ
การสัญจร

มีการดําเนินการแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี
1. มีการพัฒนาปรับปรุงทางม้าลายบริเวณด้านหน้าโรงเรียนสาธิตประถม
2. มีการพัฒนาปรับปรุงทาสีเส้นทางจราจรบริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมัธยม 
ด้านหลังคณะวิทยาการจัดการ บริเวณลานเจ้าฟาวไลยอลงกรณ์ ด้านหน้าธนาคารกรุงไทย ด้านหน้าศูนย์ฝกประสบการวิชาชีพ 
และบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย
3. มีการพัฒนาปรับปรุงแผ่นยางชะลอความเร็วบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัย

4.1.3 
โครงการสาธารณูป 
โภค

4.1.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระดับ 3 3 100.00 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสัญจร อยู่ทีระดับ 3

ระดับ 1 มีการวางแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

มีการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
โดยนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการงานอาครสถานทีและงานภูมิทัศน์และสิงแวดล้อม ครังที 5/2565 เมือวันที 24 มิ.ย.65 จํานวน 4 
พืนที คือ
1. ด้านระบบจําหน่ายไฟฟา
2. ด้านระบบไฟถนน เพือเพิมความส่องสว่าง จํานวน 2 พืนที 
2.1 บริเวณโรงยิม 1 ถึง บริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2 บริเวณถนนหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ถนนตัดใหม่)
3. ด้านคุณภาพนําประปา มีการสํารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้นําประปา 
เพือพัฒนา/ปรับปรุงระบบการประปาทังมหาวิทยาลัย

ระดับ 2 มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการวางแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
โดยมีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ทังหมด 4 พืนที
1. การปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟาทังมหาวิทยาลัย 
2. การปรับปรุงระบบไฟถนน เพือเพิมความส่องสว่าง จํานวน 2 พืนที ดังนี
2.1 บริเวณโรงยิม 1 ถึงบริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.2 บริเวณถนนหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ถนนตัดใหม่) 
3. การปรับปรุงคุณภาพนําประปา

ระดับ 3 มีการดําเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  แล้วเสร็จ ร้อยละ 50 
1. การปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟาทังมหาวิทยาลัย ขณะนีอยู่ระหว่างการออกแบบปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟา 
2. การปรับปรุงระบบไฟถนน เพือเพิมความส่องสว่าง จํานวน 2 พืนที ดังนี
2.1 บริเวณโรงยิม 1 ถึงบริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการแล้วเสร็จ เมือวัน  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
2.2 บริเวณถนนหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ถนนตัดใหม่) ขณะนีอยู่ระหว่างการดําเนินการวางแผนเพือจัดทําระบบไฟส่องสว่าง
3. การปรับปรุงคุณภาพนําประปา โดยดําเนินการแล้วเสร็จ เมือวันที 30 พ.ย.64

ระดับ 4 มีการรายงานผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ความคุ้มค่ากับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.1.3 
โครงการสาธารณูป 
โภค

มีการพัฒนาพืนทีจอดรถยนต์และจักรยานยนต์บริเวณรอบอาคาร ดังต่อไปนี
1. บริเวณรอบอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
2. บริเวณรอบอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 
3. บริเวณด้านหน้าศูนย์อาหาร
4. บริเวณรอบอาคารธุรกิจบริการ 

ระดับ 5 มีการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

การดําเนินงานและการวิเคราะห์ความคุ้มค่ากับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

4.1.3.2 
ร้อยละการลดลงของการใช้พลังงาน/ทรัพยากรภายในมหาวิทยา
ลัย             

ร้อยละ 5 17.08 0.00 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟา ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  จํานวน 25,186,765.95 บาท
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟา ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565  จํานวน 29,489,786.87 บาท
จากการคํานวน พบว่ามีการใช้จ่ายเพิมขึนจํานวน 4,303,020.92  บาท คิดเปนร้อยละ 17.08 ของการลดลงของการใช้พลังงาน

สูตรคํานวน   (ค่าไฟฟาปจจุบัน - ค่าไฟปก่อนหน้า)*100

ค่าไฟปก่อนหน้า

รายละเอียดค่าไฟฟาในแต่ละเดือน

4.1.4 
โครงการพัฒนาควบ
คุมอาคารหรือสิงก่อส
ร้าง         

4.1.4.1 ร้อยละการเพิมขึนของอาคารหรือสิงก่อสร้าง ร้อยละ 20 22.73 113.64 พืนทีของอาคารและสิงก่อสร้างทังหมดของมหาวิทยาลัยจํานวน 178,735.00 ตารางเมตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพืนทีตามแผนจํานวน 40,623.68 ตารางเมตรคิด เปนร้อยละ 22.73  
ของอาคารหรือสิงก่อสร้างทีเพิมขึน  และดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 12,836.79 ตารางเมตร คิดเปนร้อยละ 31.60 จําแนกออกได้แก่
งานก่อสร้าง จํานวนทังหมด 9,672.10 ตาราเมตร ดําเนินการแล้วเสร็จ 6,494.06 ตาราเมตร คิดเปนร้อยละ 67.14
1. การดําเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Learning space  พืนทีจํานวนทังหมด 1,904 ตารางเมตร งานก่อสร้างดําเนินการไปแลัว 
พืนทีจํานวน  1,142.40   ตารางเมตร  คิดเปนร้อยละ 60
2.ศูนย์จัดการความรู้และการจัดการขยะชุมชน การดําเนินงานก่อสร้าง  งานก่อสร้าง พืนทีจํานวน 864 ตารางเมตร 
ดําเนินการแล้วเสร็จ  เมือวันที 31 มีนาคม 2565 โดยขณะนีอยู่ระหว่างการตรวจรับ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ การดําเนินการก่อสร้าง พืนทีก่อสร้างคิดเปน  4,754.5 ตารางเมตร 
การดําเนินงานก่อสร้างไปแล้ว พืนทีจํานวน 3,090.42 ตารางเมตร คิดเปนร้อยละ 65 
4. งานก่อสร้างโดมและลานเศรษฐกิจชุมชนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ พืนทีก่อสร้าง 2,149.6 ตารางเมตร 
การดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว พืนทีจํานวน 1,397.24 ตารางเมตร ร้อยละ 65
งานปรับปรุง  จํานวน 30,951.58 ตาราเมตร ดําเนินการแล้วเสร็จ 6,342.73 ตาราเมตร คิดเปนร้อยละ 20.49
1. งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย พืนทีจํานวน 28,951.58 ตารางเมตร 
การดําเนินการปรับปรุง พืนทีจํานวน 4,342.73 ตารางเมตร คิดเปนร้อยละ 15  
การก่อสร้างล่าช้าเนืองจากบริษัทผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 
2. งานปรับปรุงสระว่ายนําอวยพรเปล่งวานิช พืนทีจํานวนทังหมด 2,000 ตารางเมตร  การดําเนินงานปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
(ปรับปรุงโดยใช้โครงสร้างเดิม)

4.1.5 
โครงการพัฒนาการใ
ช้ประโยชน์ทีดิน

4.1.5.1 ระดับความสําเร็จของการใช้ประโยชน์ทีดิน ระดับ 3 2 66.67 ระดับความสําเร็จของการใช้ประโยชน์ทีดิน อยู่ทีระดับ 2

ระดับ 1 มีการวางแผนผังสิงปลูกสร้างการดําเนินงานการใช้ประโยชน์ทีดิน  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fV5mJwhIDA3I16-2hogm8rwAIgg7dYxFRVE9P0lHsZA/edit#gid=1039530623
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.1.5 
โครงการพัฒนาการใ
ช้ประโยชน์ทีดิน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีการวางแผนผังสิงปลูกสร้างการดําเนินงานการใช้ประโยชน์ทีดิน  จํานวน 3 พืนที
1. ปรับปรุงโรงยิมอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตประถม พืนทีจํานวน 1,453 ตารางเมตร ส่งมอบพืนทีเมือวันที 1 เมษายน 2565
2. อาคารปฏิบัติการเรียนการสอน Active Learning  พืนทีจํานวน 5,420 ตารางเมตร อยู่ระหว่างการดําเนินการด้านสัญญา
3. อาคารปฏิบัติการสุขภาพ พืนทีจํานวน 1,434 ตามรางเมตร ส่งมอบพืนทีเมือวันที 1 เมษายน 2565

ระดับ 2 มีการสร้างสิงปลูกสร้างแผนผังไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการจัดสรรพืนทีตามผัง

จากแผนผังสิงปลูกสร้างการดําเนินงานการใช้ประโยชน์ทีดิน  จํานวน....3....พืนที มีการดําเนินการไปได้จํานวน 2 พืนที คิดเปนร้อยละ 
66.67
1. ปรับปรุงโรงยิมอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตประถม พืนทีจํานวน 1,453 ตารางเมตร ส่งมอบพืนทีเมือวันที 1 เมษายน 2565
2. อาคารปฏิบัติการเรียนการสอน Active Learning  พืนทีจํานวน 5,420 ตารางเมตร อยู่ระหว่างการดําเนินการด้านสัญญา
3. อาคารปฏิบัติการสุขภาพ พืนทีจํานวน 1,434 ตามรางเมตร ส่งมอบพืนทีเมือวันที 1 เมษายน 2565

ระดับ 3 มีการใช้สิงปลูกสร้างและพืนทีกิจกรรมในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า

มีการใช้อาคารตามวัตถุประสงค์ทีได้ดําเนินการก่อสร้าง เช่น อาคารปฏิบัติการเรียนรวมวิทยาศาสตร์  ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน 
อย่างคุ้มค่า

ระดับ 4 การใช้สิงปลูกสร้างและพืนทีกิจกรรมในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือง

มหาวิทยาลัยมีการใช้สิงปลูกสร้าง และ ใช้พืนทีในการกิจกรรมอย่างต่อเนือง

ระดับ 5 มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการใช้พืนทีและสิงก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ล้านบาท/ป

มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการใช้พืนทีและสิงก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย จํานวน  3,000,000   บาท/ป        

4.2.1. 
โครงการพัฒนามหาวิ
ทยาลัยสู่การเปนมหา
วิทยาลัยดิจิทัล 
(Digital University)

4.2.1.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง Digital 
Infrastructure

ระดับ 4 3 75.00 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure อยู่ทีระดับ 2

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure

มีแผนการดําเนินงานและการดําเนินกิจกรรมเพือเพิมประสิทธิภาพและสนับสนุนระบบ ICT ต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
จํานวน 2 กิจกรรม

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนทีกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนทีกําหนด

มีการดําเนินการจัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือเพิมประสิทธิภาพและสนับสนุนระบบ ICT 
ต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน จํานวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที 1. 
จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย (ค่าบริการ Link สํารอง,ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (สระแก้ว) 
และปรับปรุงเครือข่าย) ผลการดําเนิงานตามตัวชีวัด เบิกจ่ายแล้วคิดเปนร้อยละ 86.6 และงบประมาณทีเหลือจะขอเหลือมจ่าย 
ในปงบประมาณ 2566 เนืองจากกําลังอยู่ระหว่างจัดทําสัญญาซือขาย เปนเงิน 329,500.- บาท 
เพือปรับปรุงระบบเครือข่ายบริเวณโรงเรียนสาธิตประถม และสนามบาส  และกิจกรรมที  2. บริหารจัดการงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ผลการดําเนิงานตามตัวชีวัด เบิกจ่ายแล้วคิดเปนร้อยละ 9.69 โดยหมวดค่าครุภัณฑ์ (จัดซือเครืองแม่ข่าย) 
จะทําการขอเหลือมจ่ายในปงบประมาณ 2566 เปนเงิน 424,790 บาท เนืองจากกําลังอยู่ระหว่างจัดทําสัญญาซือขาย
ระดับ 3  มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจํานวน 2 แพลตฟอร์ม ได้แก่
1. ระบบ ERP เปนแพลตฟอร์มทางด้านระบบบริหารด้านงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ (Enterprise Resource 
Planning)
2. ระบบ E-saraban เปนแพลตฟอร์มทางด้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระดับ 4 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data เพือพัฒนาในเชิงพาณิชย์

-
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.2.1. 
โครงการพัฒนามหาวิ
ทยาลัยสู่การเปนมหา
วิทยาลัยดิจิทัล 
(Digital University)

ระดับ 5 มีการทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

-

4.3.1 
โครงการจัดตังกองทุ
นเริมต้นผู้ประกอบกา
ร (Pre Seed Fund)        

4.3.1.1 
ระดับความสําเร็จของการจัดตังกองทุนเริมต้นผู้ประกอบการ 
(Pre Seed Fund)

ระดับ 2 1 50.00 ระดับความสําเร็จของการจัดตังกองทุนเริมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund)  อยู่ระดับที 1

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure

-สถาบันวิจัยและพัมนามีการจัดตังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตังกองทุนเริมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยมีการจัดประชุมปรึกษาหารือเรืองกองทุนเริมต้นผู้ประกอบการPre Seed Fund ณ ห้องเจ้าฟาวไลยอลงกรณ์ ชัน3 อาคาร100ป 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในวันที 25 พฤษภาคม 2565
และได้มีการแต่งตังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตังกองทุนเริมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที 1 กรกฏาคม 2565 ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนทีกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนทีกําหนด

 อธิบายผลการดําเนินงานในระดับนีถึงการจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเริมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา ครังที............. วันทีเท่าไหร่

ระดับ 3  มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 

 อธิบายผลการดําเนินงานในระดับนี

ระดับ 4 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data เพือพัฒนาในเชิงพาณิชย์

 อธิบายผลการดําเนินงานในระดับนี

ระดับ 5 มีการทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

 อธิบายผลการดําเนินงานในระดับนี

4.4.1. 
โครงการจัดการความ
รู้เพือสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้โดย
การบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ 

4.4.1.1 
จํานวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ/หลักสูตร/กระบวนการทํางา
นใหม่ หรือเทคโนโลยี 
ทีเกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์เพือเพิมความสามารถในก
ารทํางานให้กับอาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลงาน 5 8 160.00 จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทีนํามาใช้ในการเพิมความสามารถให้กับอาจารย์ 
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน 8 ผลงาน แบ่งเปน นวัตกรรมจํานวน 1 ผลงาน ผลิตภัณฑ์ 1 ผลงาน กระบวนการทํางานใหม่ 4 
ผลงาน เทคโนโลยี 1 ผลงาน และการบริการ 1 ผลงาน

เอกสารแนบปส. 4.5.

4.4.2. 
โครงการสร้างเครือข่
ายความร่วมมือระหว่า
งภาครัฐและภาคเอกช
นในการสร้างนวัตกรร
ม         

4.4.2.1 จํานวนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เครือข่าย 5 5 100.00 หน่วยงานภาครัฐ 5 เครือข่าย ได้แก่ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดดําเนินการ 2 ครัง 1. โครงการฝกอบรมข้อกําหนดการขอรับรองมาตรฐาน KM ISO30401 24 
มกราคม 2565 และ2.โครงการแลกเปลียนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่องค์กรสู่ความเปนเลิศ ตามมาตรฐาน 
ISO 30401 2018 Knowledge Management 8-9 กุมภาพันธ์ 2565
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในการเรียนเปลียนเรียนรู้ VRU KM Day 2022 จะดําเนินการในเดือนกรกฏาคม 2565 
3. ธนาคาสหกรณ์และการเกษตร (ธกส.) การแลกเปลียนเรียนรู้การทํา KM สําหรับองค์กรชันนําทีได้รับรางวัล TQC  วันที 26 มกราคม 
2565
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แลกเปลียนเรียนรูู้องค์กรทีได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ป2565 วันที 4  กุมภาพันธ์ 2565
5. การรถไฟฟาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แลกเปลียนรูปแบบการสร้างทีมขับเคลือน KMและนวัตกรรมระดับองค์กรในวันที 4 
สิงหาคม 25654.4.3. 

โครงการพัฒนาองค์
กรสู่องค์กรแห่งการเ
รียนรู้ 

4.4.3.1 ระดับความสําเร็จขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ทีระดับ  5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bm_jHJ5RFqBWz7CacQGxnBXDsBBzx2LaBz8tjNlvSZc/edit#gid=373198413
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ4.4.3. 

โครงการพัฒนาองค์
กรสู่องค์กรแห่งการเ
รียนรู้ 

ระดับ 1 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการบริหารองค์ความรู้มีความสําคัญต่อการทํางานแต่ยังไม่มีการรวบรวมและแลกเปลียนความรู้อย่างเป
นระบบ

มีการจัดฝกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรและคณะกรรมการKM เช่น 
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ISO 30401   โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการความรู้เพือสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โครงการ Story Telling  เปนต้น 
นอกจากนียังกําหนดให้แต่ละส่วนงานมีการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ตามกระบวนการ KM Process โดยไตรมาศที 4 
ได้มีส่งเสริมให้แต่ละคณะส่วนงานมีการการรวบรวมและแลกเปลียนความรู้อย่างเปนระบบ ผ่าน KM Web Portal  
และการจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติทีเปนเลิศ (Best Practice) ในรูปของเอกสาร ในรูปแบบง่ายๆ 
เพือความสะดวกในการค้นหาและนําไปใช้  และหากพบว่าประเด็นไหนมีความสําคัญต่อองค์ เช่น 
รอบปการศึกษาทีผ่านมาพบว่าจํานวนนักศึกษาลดลง เชิญคณบดี รองคณบดี 
และผู้เทีเกียวข้องมาร่วมแชร์ประสบการณ์และถอดบทเรียนร่วมกัน เปนต้นจนกได้โมเดล 4 C ได้แก่ conection commication 
convention consult 

ระดับ 2 เริมมีการรวบรวมและแลกเปลียนความรู้ทีสามารถนําไปปรับใช้ได้ในหน่วยงานย่อย

ได้มีการรวบรวมและแลกเปลียนความรู้ทีสําคัญนําไปปรับใช้ได้ในหน่วยงานย่อย โดยมีการนําเครืองมือคุณภาพ PDCA 
ร่วมกับกระบวนการจัดการความรู้ให้เปนส่วนหนึงของการทํางานผ่านการจัดทําเปนคู่มือการปฏิบัติงาน 
ทีเกิดจากกระบวนการทํางานและแนวปฎิบัติทีดีมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ โดยในไตรมาศที4 
ได้มีการส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานย่อยนําปญหาในการทํางานมาร่วมกันแก้ไข เช่น ปญหาการขอทุนวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทําเปน flow  ทําให้อาจารย์มีการขอทุนทําวิจัยเพิมมากขึน

ระดับ 3 มีเครืองมือและกระบวนการบริหารองค์ความรู้ทีเปนมาตรฐานและเปนส่วนหนึงของการทํางาน

เริมมีการนํา กรอบมาตรฐาน ISO30401 มาใช้ในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ ตังแต่ป 2563 รวมถึงเครืองมือ KM TOOL 
เช่น Story Telling , CoPs  ร่วมกับ VRU KM Strtegy  ในการสร้างความรู้ใหม่ในองค์กร 
ผ่านการสร้างนวัตกรรมทีเกิดจากการปฎิบัติงานประจํา ไตรมาศ 4   
ได้มีการขับเคลือนกระบวนการบริหารองค์ความรู้อย่างต่อเนืองทีเปนมาตรฐาน ตามกรอบISO30401 โดยวิทยาลัยศิลปะ 
สือและเทคโนโลยี ผ่านโครงการสร้างรูปแบบและทีมขับเคลือนระบบการจัดการความรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมหลักๆ 3 กิจกรรมได้แก่ 
1.โครงการอบรมบทบาทผู้นํากับการจัดการความรู้  กลุ่มเปาหมาย เปนผู้บริหาร
2.โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานตาม ISO30401 :2018 โดยกลุ่มเปาหมายคือ บุคลากรทุกระดับ 
ทงัสายวิชาการและสายสนับสนุน 
3.โครงการสร้างทีมขับเคลือนระบบการจัดการความรู้ ผ่านการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมSocial Network Analysis 
จนได้สมาชิกทังหมด 25 คน   

ระดับ 4 มีการรวบรวม แลกเปลียน ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทุกกระบวนการทํางาน 
และสามารถวัดผลประโยชน์ทีเกิดขึนอย่างเปนรูปธรรม

ได้มีการรวบรวมและแลกเปลียนความรู้ทีสําคัญนําไปปรับใช้ได้ในหน่วยงาน 
โดยกําหนดให้แต่ละส่วนงานรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน เพือติดตามผลการดําเนินงาน และการนําไปใช้ 
หากพบว่าส่วนงานใดมีผลการดําเนินงานทีประสบความสําเร็จหรือเข้าใกล้ค่าเปาหมายก็จะเชิญมาถ่ายทอดผ่านเรืองเล่าความสําเร็จ 
ภายใต้ โครงการ 12 เรือง 12 เดือน เรืองเล่าเร้าพลัง  ไตรมาศที 4  
มหาวิทยาลัยได้มีการกระตุ้นให้คณะและส่วนงานแบ่งปนความรู้ในการทํางาน และอืนๆผ่าน KM Web Portal ทุกเดือน 
และถ่ายทอดผ่านเรืองเล่าความสําเร็จ ภายใต้ โครงการ 12 เรือง 12 เดือน เรืองเล่าเร้าพลัง อย่างต่อนเนือง 12 เรืองราวความสําเร็จ
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน
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ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

ระดับ 5 มีการนําความรู้ไปต่อยอดจนเกิดเปนนวัตกรรมอย่างสมําเสมอ        

มรวอ.ได้มีการกําหนดให้แต่ละส่วนงานมีการนําความรู้ทีได้จากการทํา KM ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร  
ในการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม  และนําไปใช้กับกลุ๋มเปาหมาย เช่น สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้มีการต่อยอดองค์ความรู้เปน นวัตกรรมการให้บริการแบบ SMART Service  เปนต้น ไตรมาศที 4 ได้มีการนําความรู้ไปต่อยอด 
จนเปนนวัตกรรม และได้นํามาแลกเปลียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม KM AND INNOVATION DAY  
โดยมีนวัตกรรมทีเกิดจากการใช้องค์ความรู อาทิเช่น
1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในชือผลงาน การพัฒนาเครืองมือฆ่าเชือโควิด 19 เพือให้บริการทีเปน 
เลิศจากมหาวิทยาลัยสู่การบริการชุมชนและสังคม 2.คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในชือผลงาน องค์ความรู้ลูกกลมๆ 
บาธบอมจากห้องปฎิบัติการสู่บ้านควาย
3.คณะครุศาสตร์ ชือผลงาน การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา จิตใจดี มีความสุข
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา ชือผลงาน แนวปฎิบัติทีดีการยืนขอรับสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
5.สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ชือผลงาน แนวทางการเปนวิทยากรประจ าฐานการเรียนรู้ ณ 
ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนต้น
6.บัณฑิตวิทยาลัย ชือผลงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนและบริการทีเปนเลิศ
e - Graduate VRU+

4.4.4. 
โครงการพัฒนาพืนที
นวัตกรรมของคณะ/วิ
ทยาลัยทีมีการดําเนิน
การสําเร็จตามแผนกา
รจัดตังพืนทีนวัตกรร
ม         

4.4.4.1 
ร้อยละของโครงการพัฒนาพืนทีนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยทีมี
การดําเนินการสําเร็จตามแผนการจัดตังพืนทีนวัตกรรม

ร้อยละ 80 100.00 125.00 โครงการพัฒนาพืนทีนวัตกรรมคณะ/วิทยาลัย (Innovation Space ) มีจํานวนทังสิน 16 กิจกรรม 
ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนจํานวน 16 กิจกรรม  คิดเปนร้อยละ 100 ของการดําเนินการสําเร็จตามแผนการจัดตังพืนทีนวัตกรรม 
(Innovation Space )

4.5.1 
โครงพัฒนาและส่งเส
ริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโป
ร่งใสในการทํางาน 

4.5.1.1 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและควา
มโปร่งใสในการบริหารงาน

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  อยู่ทีระดับ 5

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทํางาน

คณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ด้นําการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําปงบประมาณ 2565 
ตามข้อกําหนดของตัวชีวัด O42  และข้อเสนอแยนะทีได้รับจาก สํานักงาน ป.ป.ช. รวมถึง กบ.มหาวิทยาลัย 
และข้อแนะนําจากสภามหาวิทยาลัย มาดําเนินการจัดทําเปนแผนปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปงบประมาณ 2565 และปฏิทินดําเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2565 
เปนทีเรียบร้อย

ระดับ 2 การดําเนินงานตามแผนทีกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนทีกําหนด
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.5.1 
โครงพัฒนาและส่งเส
ริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโป
ร่งใสในการทํางาน 

ในส่วนของภาพรวมมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามแผนทีกําหนดโดยสามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ 90 ของแผนทีกําหนด ดังนี
โดยดําเนินกิจกรรมตามแผนไปแล้ว 11 กิจกรรม(ตามตารางด้านล่าง) 
โดยในแผนเปนการกําหนดการประชุมเพือชีแจงแนวปฏิบัติ/ทําความเข้าใจแนวคิดและเกณฑ์การประเมิน/
ประชุมเพือกํากับและติดตามผลการดําเนินงาน/การติดตามและตรวจสอบข้อมูลก่อนนําเข้าระบบITAS/กิจกรรมการให้ความรู้และสร้
างการรับรู้ในการดําเนินงานด้านความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัย/กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินจริงของ ป.ป.ช. เปนต้น

ระดับ 3 มีผลการประเมินตามแผนการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

 มหาวิทยาลัยได้นําเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย IITและ EIT ในระบบ ITAS ได้ตามระยะเวลาที สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด พร้อมนี 
คณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
(ผู้รับผิดชอบตัวชีวัด/ผู้ประสานงาน/แอดมินเวปไซต์/แอดมินระบบITAS ของมหาวิทยาลัย) 
ได้นําเข้าและตอบข้อมูลตามแบบวัดการเปดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เข้าสู่ระบบITAS ตามระยะเวลาเปนทีเรียบร้อย และจากผลการประเมินรอบแรกสํานักงาน ป.ป.ช. 
ได้แจ้งในระบบว่าผลคะแนนการเปฺิ ดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย จํานวน 43 ข้อ ได้ 100 คะแนนเต็มทุกข้อ 
และมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสํานักงาน ป.ป.ช. อยู่ที 92.80 
ข้อมูล ณ วันที 1 กรกฎาคม 2565      

ระดับ 4 
รายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือพิจาร
ณา  

คณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ได้รายงานผล
การประเมินตามแผนการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปงบประมาณ2565 
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.) 
ในคราวประชุมครังที 9/2565 วันที8  กันยายน พ.ศ.2565

ระดับ 5 
ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติทีเปนเลิ
ศด้วยรูปแบบ สือดิจิทัล        

 คณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)
ดําเนินการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานในทีประชุมงานบริหารงาน
บุคคล ในวันที 29/9/2565 โดยเอกสารonepage
ชือเอกสาร"จะเพิมคะแนน OIT-2565 ได้อย่างไร"
และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้วยรูปแบบสือดิจิทัลในแอพพลิเคชันไลน์กลุ่มITA

4.5.2 
โครงการพัฒนาและป
รับปรุงกฎหมาย

4.5.2.1.ร้อยละของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับทีได้รับ  การพัฒนา 
ปรับปรุงตามแผน

ร้อยละ 80 80 100 125.00 กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับทีได้รับ  การพัฒนา ปรับปรุงตามแผนจํานวน 10 ฉบับ  ดําเนินการแล้วเสร็จ  10 ฉบับ คิดเปนร้อยละ 100  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก (ฉบับที 2) พ.ศ. 2565 
(มติทีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครังที1/2565) เข้าสภามหาวิทยาวิทยาลัย ครังที 
5/2565 วันที 5 พฤษภาคม 2565 วาระที 4.8 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (ฉบับที 4) พ.ศ. 2565 
(มติทีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครังที1/2565) เข้าสภามหาวิทยาวิทยาลัย ครังที 
5/2565 วันที 5 พฤษภาคม 2565 วาระที 4.9 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง การรับเข้าเปนนักศึกษา 
และการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ. 2565 (มติทีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ ครังที1/2565) ไม่นําเข้าสภามหาวิทยาลัย 
4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง 
การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ 
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับทีได้รับ  การพัฒนา ปรับปรุงตามแผนจํานวน 10 ฉบับ  ดําเนินการแล้วเสร็จ  10 ฉบับ คิดเปนร้อยละ 100  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก (ฉบับที 2) พ.ศ. 2565 
(มติทีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครังที1/2565) เข้าสภามหาวิทยาวิทยาลัย ครังที 
5/2565 วันที 5 พฤษภาคม 2565 วาระที 4.8 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (ฉบับที 4) พ.ศ. 2565 
(มติทีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครังที1/2565) เข้าสภามหาวิทยาวิทยาลัย ครังที 
5/2565 วันที 5 พฤษภาคม 2565 วาระที 4.9 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง การรับเข้าเปนนักศึกษา 
และการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ. 2565 (มติทีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ ครังที1/2565) ไม่นําเข้าสภามหาวิทยาลัย 
4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง 
การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง 
กําหนดค่าตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชัวคราวชาวต่างประเทส พ.ศ. 2565 
มติทีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครังที4/2565 วันที 11 พฤษภาคม 2565 
(ต้นเรืองเปนผู้ดําเนินการจองวาระสภาเอง)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ อําเภอตาพระยา และสหกรณ์โคนมวังนําเย็น พ.ศ. ... 
มติทีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครังที6/2565 วันที 28 มิถุนายน 2565 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้วซึงเปนหน่วยงานต้นเรืองดําเนินการต่อ) 
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับการบริหารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
(มติทีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับครังที 9/2565 เมือวันที  8 สิงหาคม 2565 
และหน่วยงานต้นเรืองดําเนินการต่อ) 
8. ร่าง ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย 
การกําหนดประสบการณ์หลากหลาย 
ตําแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  
(มติทีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับครังที 9/2565 เมือวันที  8 สิงหาคม 2565 
และหน่วยงานต้นเรืองดําเนินการต่อ) 
 9. (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตังรักษาราชการแทน และรักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. ....  
มติทีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับครังที 10/2565 เมือวันที 15 สิงหาคม 2565 
และหน่วยงานต้นเรืองดําเนินการต่อ
10. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรือง 
การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ พ.ศ. .... 
ทีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับครังที 11/2565 เมือวันที 1 กันยายน 2565  
และหน่วยงานต้นเรืองดําเนินการต่อ 

4.5.3 
โครงการพัฒนาประสิ
ทธิภาพการบริหารสํา
นักงาน        

4.5.3.1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนทีกําหนด ร้อยละ 80 88.40 จํานวนงบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสํานักงาน 84,878,211.86  บาท เบิกจ่ายจํานวน 75,031,014.58 บาท 
คิดเปนร้อยละ 88.40 ข้อมูลจากระบบ ERP ณ วันที 30 กันยายน 2565จําแนกรายหน่วยงาน(ข้อมูลจากหน่วยงานรายงาน) แผน/ผล 84,878,211.86 75,031,014.58 88.40

คณะครุศาสตร์ 4,227,364.30 4,062,788.94 96.11

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13,011,492.63 11,040,991.80 84.86

คณะวิทยาการจัดการ 5,013,620.06 2,984,652.35 59.53

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,483,640.20 2,483,640.20 100.00

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2,689,910.16 1,038,134.45 38.59

บัณฑิตวิทยาลัย 2,627,457.00 2,147,006.02 81.71

มรวอ. สระแก้ว 1,024,720.00 1,016,628.80 99.21



 ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเปนเลิศ 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.5.3 
โครงการพัฒนาประสิ
ทธิภาพการบริหารสํา
นักงาน        

สถาบันวิจัยและพัฒนา 661,180.00 636,679.99 96.29

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 181,587.00 180,737.16 99.53

สํานักงานอธิการบดี 47,128,532.30 44,009,989.74 93.38

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 501,296.00 499,608.51 99.66

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 658,670.00 628,116.87 95.36

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,362,423.00 1,014,441.29 74.46

4.5.4 
โครงการจัดประชุมเพื
อพัฒนาระบบบริหารจั
ดการโดยมีส่วนร่วมข
องทุกภาคส่วน        

4.5.4.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม ร้อยละ 100 97.08 97.08 งบประมาณโครงการจัดประชุมเพือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจํานวน 7,501,035บาท เบิกจ่ายจํานวน 
7,282,035 บาท คิดเปนร้อยละ 97.08 ข้อมูลจากระบบ ERP  ณ วันที 30 กันยายน 2565จําแนกรายหน่วยงาน(ข้อมูลจากหน่วยงานรายงาน) แผน/ผล 7,501,035 7,282,035 97.08

 คณะครุศาสตร์ 22,540 22,510 99.87

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 135,000 134,800 99.85

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  26,437 26,437 100.00

 คณะวิทยาการจัดการ  224,060 224,060 100.00

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,000 6,870 85.88

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 208,900 208,900 100.00

 บัณฑิตวิทยาลัย 1,139,260 972,190 85.34

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 457,550 457,550 100.00

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 2,218,413 2,215,880 99.89

 สํานักงานอธิการบดี   1,718,215 1,718,215 100.00

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  22,220 22,220 100.00

 สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 630 630 100.00

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,319,810 1,271,773 96.36

4.6.1. 
โครงการพัฒนามหาวิ
ทยาลัยสู่การเปนมหา
วิทยาลัยทีเปนเลิศ 
(Excellence 
University) 

4.6.1.1 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเปนมหาวิทยา
ลัยทีเปนเลิศ (Excellence University)

ระดับ 3 4 133.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเปนมหาวิทยาลัยทีเปนเลิศ (Excellence University) อยู่ทีระดับ 4            

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเปนมหาวิทยาลัยทีเปนเลิศ

1. แผน EdPEx มีการจัดทําแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx และได้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่หน่วยงานทีเกียวข้อง เมือวันที 15 
ธันวาคม 2564
2.แผน SDGs  มีการจัดทําแผนการดําเนินงานของ SDGs  และได้กําหนดด้านเพือใช้ในการจัดอันดับ ดังนี
• การขจัดความยากจน
• คุณภาพการศึกษา
• การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
• หุ้นส่วนการพัฒนา

ระดับ 2 การดําเนินงานตามแผนทีกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนทีกําหนด



 ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเปนเลิศ 

โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.6.1. 
โครงการพัฒนามหาวิ
ทยาลัยสู่การเปนมหา
วิทยาลัยทีเปนเลิศ 
(Excellence 
University) 

1. แผน EdPEx มีกิจกรรมทีต้องดําเนินการ 7 กิจกรรม ดําเนินแล้วเสร็จ 6 กิจกรรม คิดเปนร้อยละ 85.71
2.แผน SDGs  มีการประชุมตามแผนการดําเนินงานทังหมด 6 ครัง ประชุมไปแล้ว 6 ครัง คิดเปนร้อยละ 100

ระดับ 3 มีผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs เปนไปตามเปาหมายทีกําหนดและจัดทําแผนพัฒนาอย่างต่อเนือง

1. EdPEx มีการตรวจประเมิน EdPEx เมือวันที 28 สิงหาคม 2565  โดยมีผลคะแนนการประเมิน 326.25 คะแนน
และได้นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทีเปนโอกาสในการพัฒนา มาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx 
ประจําปการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี  แผนพัฒนาคุณภาพ EdPEx มหาวิทยาลัย
2.SDGs  มีการประกาศผลการจัดอันกับ SDGs เมือวันที 28 เมษายน 2565  จากผลการประเมินพบว่า
 • ด้านการขจัดความยากจน ได้อันดับที  26   ของประเทศ
• ด้านคุณภาพการศึกษา ได้อันดับที   20 ของประเทศ
• ด้านการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ ได้อันดับที   20  ของประเทศ
• ด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ได้อันดับที  22  ของประเทศ
 และจากการประเมิน มหาวิทยาลัยได้มีการนําผลการประเมิน มาประชุมเพือหาแนวทางในการปรับปรุง

ระดับ 4 รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD 
เปนไปตามเปาหมายทีกําหนดให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือพิจารณา

1. EdPEx ได้มีการนําผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจําปการศึกษา 2564 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เมือวันที  8 กันยายน 2565 รายละเอียดดังน ีhttp://mms.vru.ac.th/spa_detail.php?spa_id=65
2. SDGs ได้มีการราบยงานผลการจัดอันกับ SDGs 2022 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมือวันที  25 พฤษภาคม 2565 
รายละเอียดดังนี http://mms.vru.ac.th/spa_detail.php?spa_id=61

ระดับ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติทีเปนเลิศตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD 
และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้วยรูปแบบสือดิจิทัล        

-

4.6.2. 
โครงการพัฒนามหาวิ
ทยาลัยเพือรับการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสู่ส
ากล U - Multi rank        

4.6.2.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่สากล อันดับ 50 412 40.00 ป 2022 ประกาศผลการจัดอันดับ 2022 วันที 21 มิถุนายน 2565  มีการจัดอันดับ
ระดับเอเซีย ได้ลําดับที 412 จาก 450 มหาวิทยาลัย 
ระดับประเทศ ได้ลําดับที 39 จาก 50 มหาวิทยาลัย 
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ลําดับที 8 จาก 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานเพือพัฒนามหาวิทยาลัยเพือรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่สากล U-Multirank  ดังนี

1) มีการแต่งตังคณะกรรมการ U-multirank  เพือทําหน้าทีในการพิจารณาข้อมูล U-multirank 
ของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานทีเกียวข้อง ซึงมีการประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ จากผลงานใน 5 ด้าน ได้แก่ Teaching & Learning, 
Research, Knowledge Transfer, International Orientation และ Regional Engagement  และ 
จัดส่งข้อมูลเพือรับการจัดอันดับในระบบ  

2) มีการประชุมเพือติดตามผลการดําเนินงาน เมือวันที 18 มีนาคม 2565
3) มีการรายงานผลการดําเนินงานเข้าสู่ระบบเพือรับการจัดอันดับ เมือวันที 18 พฤศจิกายน 2564 และมีการปรับแก้รอบ 2 

จัดส่งอีกครังเมือวันที 5 ธันวาคม 2564 
ส่วนในป 2021 มีการประกาศผลการจัดอันดับ U-multirank 2021 เมือวันที 21 กันยายน 2564 
จากการประกาศผลการจัดอันดับแบ่งได้ดังนี 
อันดับเอเซีย ได้ลําดับที  391 
อันดับประเทศ ได้ลําดับที 39 
อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ลําดับที 10

4.7.1 
โครงการมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข        

4.7.1.1 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ระดับ 3 2 66.67 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข อยู่ทีระดับ 2 และอยู่ระหว่างการประเมินความสุขบุคลากร

ระดับ 1 มีการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ4.7.1 

โครงการมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข        

4.7.1.1 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและดําเนินการจัดการความสุข ประจําปงบประมาณ 2565 
ดําเนินการประสานกับสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 และสํานักส่งเสริมสุขภาวะ(ส.ส.ส.)เพือเข้าร่วมโครงการHAPPY UNIVERSITY 
โดยโครงการนีจะมีกระบวนการในการการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร
 จะดําเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เครืองมือ HAPPENOMETER 
ขณะนีได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับทางสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ สํานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(ส.ส.ส.) เมือวันที 31 
มีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างการปรับแบบสํารวจความผูกพัน
ความพึงพอใจ และความสุข ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยภายใต้เครืองมือHAPPINOMETER 
ของสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนการสร้างระบบและ
และจัดส่งลิงค์ พาสเวิรด์ให้กับทางมหาวิทยาลัยเพือดําเนินสํารวจการระยะเวลาทีกําหนด 
ในระหว่างนีมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม
ในการทาํางาน และความผูกพันของบุคลากรต่อ มหาวิทยาลัยประจาําปงบประมาณ 2565 รอบที 1 
แล้วและจัดส่งแบบสํารวจลงทุกหน่วยงานให้ตอบกลับภายในวันที 15 เมษายน 2565 
อยู่ระหว่างการตอบกลับข้อมูลในระบบ
และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแบบคู่ขนาน โดยการสํารวจประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
และความผูกพันของบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2565 ด้วย
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีลิงค์ https://forms.gle/4sJsgVN2AxjD1TQF6 และQR Codeด้านล่าง ตังแต่30 มีนาคม 2565 จนถึงวันที 
15 เมษายน พ.ศ.2565 

ระดับ 2 มีการนําผลจากการวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร 
มาเปนข้อมูลในการกําหนดแผนงาน/ โครงการ

คณะกรรมการกําหนดนโยบายและดําเนินการจัดการความสุข ประจําปงบประมาณ 2565 จัดทําแผนการดําเนินการเบืองต้น 
โดยการนําข้อทียังเปนจุดอ่อนในปงบประมาณทีผ่านมา
มาดําเนินการเพิมเติม และจะนําผลจากการวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร 
มาปรับแผนใหม่อีกครัง ส่วนในปงบประมาณ 2565 เนืองจากเปนช่วงระยะการปรับเปลียน
ทีจะนําผลการประเมินจากสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มาใช้ในการวางแผนงาน/กิจกรรม ซึงขณะนีทางมหิดลแจ้งว่า 
ขอให้ประชาสัมพันธ์ในส่วนของนักศึกษาให้เข้ามาตอบคําถามเพิมเติม
เนืองจากยังมีจํานวนทีน้อยมากจึงยังไม่ปดระบบและจึงทําให้ยังไม่สามารถประมวลผลได้ ทําให้ผู้บริหารตัดสินใจ 
ชะลอกิจกรรมต่างๆไว้ก่อนจนกว่าจะได้ผลการประเมินมาจึงจะจัด
ทําแผนโดยเฉพาะคาดว่าน่าจะเปนปงบประมาณถัดไปเลย(2566) 
ในส่วนของกิจกรรมทีเปนส่วนหนึงของการจัดการความสุขในภาพรวม ได้ดําเนินกิจกรรมไปแล้ว 3 กิจกรรม ตามตารางด้านล่าง
ระดับ 3  สือสารแผนงาน/ โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตามแผน

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ระดับ 4 มีการติดตามความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการ 
และรายงานสรุปและประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินการ

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ระดับ 5 ถอดบทเรียนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้วยรูปแบบสือดิจิทัล                

ยังไม่ได้ดําเนินการ
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.7.2 
โครงการพัฒนาคุณวุ
ฒิอาจารย์ทีสูงขึน        

4.7.2.1 ระดับความสําเร็จของอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ระดับ 3 1 33.33 ระดับความสําเร็จของอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก อยู่ทีระดับ 1

ระดับ 1 มีแผนการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีการทบทวนอย่างต่อเนือง

มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  โดยในแผนดังกล่าวปงบประมาณ 2565 
มีเปาหมายคือ ร้อยละของอาจารย์ทีมีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์ทังหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือจํานวน 223 คน 
มีแผนทีจะพัฒนาอาจารย์ให้การแสดงข้อมูลคณะ หลักสูตร สาขาวิชาทีควรสนับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีกิจกรรม 1 
กิจกรรม คือ สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนทีกําหนด

มีการดําเนินงานตามแผนการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คิดเปนร้อยละ 67.24 ของการดําเนินงานตามแผนทีกําหนด

ระดับ 3  มีจํานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเปนไปตามแผนทีกําหนด

มหาวิทยาลัยมีอาจารย์จํานวนทังหมด 445 คน ตามแผนทีกําหนดจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  คือจํานวน 223 
คน ผลการดําเนินการจํานวน 157 คน คิดเปนร้อยละ 35.28  ของอาจารย์ทังหมด จึงไม่เปนไปตามเปาหมาย 
(ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2565)

ระดับ 4 มีจํานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเกินกว่าทีกําหนดตามแผนร้อยละ 10 

ตามแผนทีกําหนดจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ จํานวน 223 คน ดําเนินการได้จํานวน 157 คน 
คิดเปนร้อยละ 35.28  ของอาจารย์ทังหมด 
จึงไม่เปนไปตามเปาหมาย
(ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2565)

ระดับ 5 มีจํานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเกินกว่าทีกําหนดตามแผนร้อยละ 20          

ตามแผนทีกําหนดจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ จํานวน 223 คน ดําเนินการได้จํานวน 157 คน 
คิดเปนร้อยละ 35.28  ของอาจารย์ทังหมด 
จึงไม่เปนไปตามเปาหมาย
(ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2565)

4.7.3 
โครงการพัฒนาอาจา
รย์และบุคลากรเพือเข้
าสู่ตําแหน่งทีสูงขึน        

4.7.3.1 
ระดับความสําเร็จอาจารย์และบุคลากรเพือเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึน

ระดับ 3 1 33.33 ระดับความสําเร็จอาจารย์และบุคลากรเพือเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึน อยู่ทีระดับ 1

ระดับ 1 มีแผนการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพือเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึนและมีการทบทวนอย่างต่อเนือง

มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  โดยในแผนดังกล่าวปงบประมาณ 2565 
มีเปาหมายคือ ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรทีเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพือเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึน  มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
เพือจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพือเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึน ของปงบประมาณ 2565  
โดยมีแผนทีต้องดําเนินงานจํานวนทังสิน  3 กิจกรรม

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนทีกําหนด

มีกิจกรรมตามแผนทังสินจํานวน 3 กิจกรรม ดําเนินการแล้ว 2 กิจกรรม คิดเปนร้อยละ  66.67

ระดับ 3  มีจํานวนอาจารย์และบุคลากรทีเข้าสู่ตําแหน่งสูงขึนเปนไปตามแผนทีกําหนด
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.7.3 
โครงการพัฒนาอาจา
รย์และบุคลากรเพือเข้
าสู่ตําแหน่งทีสูงขึน        

สายวิชาการ
มีอาจารย์ทีมีสิทธิขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 199 คน ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 175 คน คิดเปนร้อยละ 87.94
หากคิดร้อยละของการดําเนินงานตามแผนคิดเปนร้อยละ 100 ของแผนทีกําหนด
สายสนับสนุน
มีบุคลากรสายสนับสนุนทีมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน จํานวน 99 คน
โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนทีเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึนจากผู้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน จํานวน 57 คน  คิดเปนร้อยละ 57.57
(ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2565)

ระดับ 4 มีจํานวนอาจารย์และบุคลากรทีเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึนเกินกว่าทีกําหนดตามแผนร้อยละ 10 

สายวิชาการ มีจํานวนอาจารย์ทีเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึนเกินกว่าทีกําหนดตามแผนร้อยละ 37.94  รายละเอียดดังนี
ตามแผนเปาหมายคือ ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ผลการดําเนินงาน มีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 175 คน คิดเปนร้อยละ 87.94 
สายสนับสนุน มีจํานวนบุคลากรทีเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึนเกินกว่าทีกําหนดตามแผนร้อยละ 7.57
ตามแผนเปาหมายคือ บุคลากรสายสนับสนุนทีเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึนจากผู้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ผลการดําเนินงาน มีบุคลากรสายสนับสนุนทีเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึนจากผู้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน คิดเปนร้อยละ 57.57
(ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2565)

ระดับ 5 มีจํานวนอาจารย์และบุคลากรทีเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึนเกินกว่าทีกําหนดตามแผนร้อยละ 20

สายวิชาการ มีจํานวนอาจารย์ทีเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึนเกินกว่าทีกําหนดตามแผนร้อยละ 37.94  รายละเอียดดังนี
ตามแผนเปาหมายคือ ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ผลการดําเนินงาน มีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 175 คน คิดเปนร้อยละ 87.94 
สายสนับสนุน มีจํานวนบุคลากรทีเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึนเกินกว่าทีกําหนดตามแผนร้อยละ 7.57
ตามแผนเปาหมายคือ บุคลากรสายสนับสนุนทีเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึนจากผู้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ผลการดําเนินงาน มีบุคลากรสายสนับสนุนทีเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึนจากผู้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน คิดเปนร้อยละ 57.57
(ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2565)

4.7.4 
โครงการพัฒนาศักย
ภาพอาจารย์และบุคล
ากรมืออาชีพ        

4.7.4.1 
ระดับความสําเร็จของอาจารย์และบุคลากรทีได้รับการพัฒนาแบบ
มืออาชีพ

ระดับ 3 3 100.00 ระดับความสําเร็จอาจารย์และบุคลากรเพือเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขึน อยู่ทีระดับ 3

ระดับ 1 มีแผนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพและมีการทบทวนอย่างต่อเนือง

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพได้มีการประชุมเมือวันที 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ  
โดยนําข้อมูลการอบรมเมือปงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมทังสิน 11 กิจกรรม  มาทบทวนผลลัพธ์ 
ปญหาและอุปสรรคการอบรมรวมทังได้แต่งตังคณะกรรมการในการจัดทําแผนโครงการอบรมให้กับบุคลากรทังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2565 ตลอดจนมอบหมายผู้รับผิดชอบประจําโครงการอบรม

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนทีกําหนด      

มีกิจกรรมทังสินจํานวน  11 กิจกรรม มีการดําเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามแผนจํานวน 6 กิจกรรม คือ 1. 
โครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาแพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้ให้เปนการเรียนรู้เชิงรุกและผสมผสานด้วย MOOC 2. 
โครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ Social media and online performance for teaching  3. โครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ 
Professional presentation on social engagement 4. โครงการการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับต้น (Middle 
and Front Line Management Development) 5.อบรมอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน 6. 
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาอบรมภายนอก  และมีกิจกรรมทียกเลิกจํานวน 5 กิจกรรม คิดเปนร้อยละ 
45.45 ของกิจกรรมทังหมด 
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.7.4 
โครงการพัฒนาศักย
ภาพอาจารย์และบุคล
ากรมืออาชีพ        

4.7.4.1 
ระดับความสําเร็จของอาจารย์และบุคลากรทีได้รับการพัฒนาแบบ
มืออาชีพ

ระดับ 3  
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือพิจารณา

มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือพิจารณา
แล้ว จํานวน 6 กิจกรรม คือโครงการการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับต้น (Middle and Front Line Management 
Development)

ระดับ 4 มีนวัตกรรม หรือผลงานเชิงประจักษ์ทีเกิดจากการพัฒนา

ระดับ 5  
ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพและมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติทีเปนเลิศด้วยรูปแบบสือดิจิทัล   

-

4.7.5 
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะครูสู่
ความเปนมืออาชีพ

4.7.5.1 
ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ทีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับ
รางวัลด้านการจัดการเรียนรู้และการฝกหัดครู

ร้อยละ 10 1.56 15.63 อาจารย์ครุศาสตร์ทีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัลด้านการจัดการเรียนรู้และการฝกหัดครูจํานวน 1 คน 
จากจํานวนครูคณะครุศาสตร์จํานวน  64 คน คิดเปนร้อยละ 1.56
อาจารย์พัชราภรณ์ อินภู่ เชิดชูเกียรติ  รางวัล  พระกินรี   คนดีของแผ่นดิน 2565   สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น  ณ 
ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง  แอร์พอร์ต ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. โดย 
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และสมาชิกสือมวลชนเครือข่ายองค์กร สมาคม 
ชมรมทัวประเทศ

4.7.6 
โครงการบริหารงานบุ
คคล        

4.7.6.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคล ร้อยละ 90 99.97 งบประมาณด้านบุคคลจํานวน 5,352,900.00 บาท  เบิกจ่ายงบประมาณจํานวน 5,351,820
 บาท คิดเปนร้อยละ 99.97 ข้อมูลจากระบบ ERP  ณ วันที 30 กันยายน 2565      

4.8.1 
โครงการปรับภาพลัก
ษณ์องค์กรและส่งเสริ
มการตลาด

4.8.1.1 ระดับความสําเร็จการปรับภาพลักษณ์องค์กร ระดับ 3 3 100.00 ระดับความสําเร็จการปรับภาพลักษณ์องค์กร อยู่ทีระดับ 3

ระดับ 1 มีแผนการการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดและมีการทบทวนอย่างต่อเนือง        
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.8.1 
โครงการปรับภาพลัก
ษณ์องค์กรและส่งเสริ
มการตลาด

4.8.1.1 ระดับความสําเร็จการปรับภาพลักษณ์องค์กร

ได้มีการจัดทําแผนการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด ประจําป 2565 จํานวน 12 กิจกรรม ดังนี 
(ได้รับการอนุมัติจากรองอธิการบดี วันที 18/3/65 และเผยแพร่ไปยังคณะ หน่วยงานภายใน เมือวันที 21/3/65)
1. ผลิต และพัฒนา ปรับปรุงช่องทางการสือสารผ่านสือประเภทต่าง ๆ ทีทันสมัย รวมทังสือสิงพิมพ์นิตยสาร vru magazine 
เผยแพร่เข้าถึงกลุ่มเปาหมายทุกกลุ่ม (เช่น เพิมช่องทางสือ Online และภาษาทีหลากหลายในสือ เช่น ภาษาอังกฤษจีน เปนต้น )
2. จัดทํา Template มหาวิทยาลัย สําหรับใช้งาน PowerPoint 
3. เผยแพร่ สร้างช่องทางดาวน์โหลดตัวอักษร  โลโก้ สําหรับใช้งานและ Template ของมหาวิทยาลัยหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
4. พัฒนาด้านสมรรถนะและบุคลิกภาพ ของบุคลากรให้มีจิตบริการทีเหมาะสมและสร้างความประทับใจ 
(จัดทําสือหรือหนังสันเพือส่งเสริมบุคลิกภาพ ของบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย)
5. ปรับปรุงอาคารสถานที ให้สวยงาม ปลอดภัย สร้างความประทับใจในการใช้บริการ (เช่น โทนสี
อุปกรณ์เอืออํานวยความสะดวกของสถานที อาคาร ระบบอินเทอร์เน็ต)
6. รีวิวมหาวิทยาลัย คณะต่างๆ, จํานวนผู้เรียน
7. รีวิวความสําเร็จ นศ. การมีงานทํา
8. Open House Online’ 65 
9. การันตรีความสําเร็จผลงานของมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ของอาจารย์ บุคลากร นศ. (เช่น ทําแบรนเนอร์, Clip 
ผลงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน)
10. จัดกิจกรรมถ่ายทอดค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจวัฒนธรรมองค์กร แนวทางในการพัฒนาองค์กร แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และบุคคลภายนอก ผ่านช่องสือออนไลน์ สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่ง
11. สร้างระบบการสือสารภายในและภายนอกองค์กร อย่างเหมาะสม ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด (เช่น ระบบรวบรวมภาพ 
Online, Rajabhat DataSet, การอบรมด้านการผลิต ตัดต่อ VDO, MOU ด้านต่าง ๆ, วิศวกรสังคม เปนต้น)
12. จัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์ สร้างการมีส่วนร่วมกับบุคลากร นักศึกษา ประชาชน ทัวไปและชุมชนท้องถิน 
ผ่านการบริการทางวิชาการ หรือวิชาชีพ รวมทังกิจกรรมจิตอาสา

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนทีกําหนด      

ได้มีการดําเนินการจัดทํากิจกรรม โครงการ ตามแผนการปรับภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาด ประจําป 2565 จากแผนจํานวน 12 
กิจกรรม มีกิจกรรมทีดําเนินการแล้วเสร็จ 12 กิจกรรม คิดเปนร้อยละ 100 ของแผนทีกําหนด โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ 
ดําเนินการต่อเนืองจนถึงไตรมาส 4  ของแผนทีได้กําหนดขึน

ระดับ 3  มีการติดตามความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการ 
และรายงานสรุปและประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินการ

ได้มีการติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามแผนการปรับภาพลักษณ์องค์กรและการส่งเสริมการตลาด 
โดยมีหนังสือไปยังคณะ หน่วยงาน ให้รายงานผลการดําเนินงานทีเกียวข้อง เมือวันที 27 พ.ค. 2565 (ครังที1)   และเมือวันที  18/8/65 
(ครังที 2) โดยให้คณะ หน่วยงานทีเกียวข้องรายงานความคืบหน้าของการดําเนินงานผ่านระบบ google sheets ทีได้จัดทําขึน 
นอกจากนีได้ทําการสํารวจความพึงพอใจทีมีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป 2565 
ผลการสํารวจ คลิก  https://bit.ly/39MgXvO 

4.8.1.2 
ค่าเฉลียความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติทีมีต่อมหาวิทย
าลัย

ค่าเฉลีย 4.00 4.25 106.25 ได้มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติทีมีต่อมหาวิทยาลัย 
ในด้านการบริหารงานและการบริการของมหาวิทยาลัย ด้านต่างๆ ประจําปงบประมาณ 2565 จากกลุ่มตัวอย่างทีเปนบุคลากรภายใน 
ทังสายวิชาการและสายสนับสนุน และบุคคลภายนอก ได้แก่ นักศึกษา ประชาชนทัวไป ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต (ผู้จ้างงานบัณฑิต) 
ในระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน 2565 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 220 คน มีผลค่าเฉลียทุกมิติเท่ากับ 4.25 
โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยจําแนกในแต่ละมิติดังนี
รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีต่อการบริหารงานและการบริการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
ประจําปงบประมาณ 2565  
จากการสํารวจได้จําแนกกลุ่มตัวอย่างซึงเปนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย จํานวน 220คน แบ่งออกเปน 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1. 
กลุ่มบุคคลภายใน ได้แก่  บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 178 คน และ 2. กลุ่มบุคคลภายนอก ได้แก่ นักศึกษา 
ผู้ปกครอง ประชาชนทัวไป ผู้ใช้บัณฑิต (ผู้จ้างงานบัณฑิต) จํานวน 42 คน โดยสรุปผล คะแนนเฉลีย พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีต่อการบริหารงานและการบริการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ประจําปงบประมาณ 2565 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีคะแนนเฉลียอยู่ที  4.25  โดยมีรายละเอียด ดังนี
สามารถเรียงลําดับด้านทีได้รับคะแนนเฉลียความพึงพอใจมาก 3 อันดับแรก จาก 10 ด้าน ดังนี
          1. ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก 
คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.34
          2. ความพึงพอใจด้านพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.33
          3. ความพึงพอใจด้านการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในหน่วยงานสนับสนุน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.31
สามารถเรียงลําดับด้านทีได้รับคะแนนเฉลียความพึงพอใจน้อย 3 อันดับ จาก 10 ด้าน ดังนี
          1. ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก   คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.09
         2. ความพึงพอใจด้านการสือสารองค์กร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก   คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.11
         3. ความพึงพอใจด้านการส่งเสริม พัฒนา และการเผยแพร่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.21
โดยแยกรายละเอียดคะแนนเฉลียความพึงพอใจในด้านต่างๆ ทัง 10 ด้าน ดังนี

https://bit.ly/39MgXvO
https://bit.ly/39MgXvO
https://bit.ly/39MgXvO
https://bit.ly/39MgXvO
https://bit.ly/39MgXvO
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.8.1 
โครงการปรับภาพลัก
ษณ์องค์กรและส่งเสริ
มการตลาด

4.8.1.2 
ค่าเฉลียความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติทีมีต่อมหาวิทย
าลัย

ได้มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติทีมีต่อมหาวิทยาลัย 
ในด้านการบริหารงานและการบริการของมหาวิทยาลัย ด้านต่างๆ ประจําปงบประมาณ 2565 จากกลุ่มตัวอย่างทีเปนบุคลากรภายใน 
ทังสายวิชาการและสายสนับสนุน และบุคคลภายนอก ได้แก่ นักศึกษา ประชาชนทัวไป ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต (ผู้จ้างงานบัณฑิต) 
ในระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน 2565 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 220 คน มีผลค่าเฉลียทุกมิติเท่ากับ 4.25 
โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยจําแนกในแต่ละมิติดังนี
รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีต่อการบริหารงานและการบริการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
ประจําปงบประมาณ 2565  
จากการสํารวจได้จําแนกกลุ่มตัวอย่างซึงเปนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย จํานวน 220คน แบ่งออกเปน 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1. 
กลุ่มบุคคลภายใน ได้แก่  บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 178 คน และ 2. กลุ่มบุคคลภายนอก ได้แก่ นักศึกษา 
ผู้ปกครอง ประชาชนทัวไป ผู้ใช้บัณฑิต (ผู้จ้างงานบัณฑิต) จํานวน 42 คน โดยสรุปผล คะแนนเฉลีย พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีต่อการบริหารงานและการบริการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ประจําปงบประมาณ 2565 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีคะแนนเฉลียอยู่ที  4.25  โดยมีรายละเอียด ดังนี
สามารถเรียงลําดับด้านทีได้รับคะแนนเฉลียความพึงพอใจมาก 3 อันดับแรก จาก 10 ด้าน ดังนี

1. ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก 
คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.34

2. ความพึงพอใจด้านพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.33

3. ความพึงพอใจด้านการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในหน่วยงานสนับสนุน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.31
สามารถเรียงลําดับด้านทีได้รับคะแนนเฉลียความพึงพอใจน้อย 3 อันดับ จาก 10 ด้าน ดังนี

1. ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก   คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.09
2. ความพึงพอใจด้านการสือสารองค์กร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก   คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.11
3. ความพึงพอใจด้านการส่งเสริม พัฒนา และการเผยแพร่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเปนคะแนนเฉลีย 4.21
โดยแยกรายละเอียดคะแนนเฉลียความพึงพอใจในด้านต่างๆ ทัง 10 ด้าน ดังนี

                                                          มิติด้านที                                                                      คะแนนเฉลีย

1. ด้านการบริหารจัดการ                                                                                                         4.09

2. ด้านการสือสารองค์กร 4.11 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต 4.34

4. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4.25

5. ด้านพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ          4.33

6. ด้านการส่งเสริม พัฒนา และการเผยแพร่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.21

7. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล 4.28

8. ด้านการบริการวิชาการ .         4.30

9. ด้านการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในหน่วยงานสนับสนุน 4.31

10. ด้านสิงอํานวยความสะดวกและสถานที                                                                            4.25

คะแนนเฉลียรวม 4.25

4.9.1 
โครงการบริหารจัดกา
รรายได้จากสินทรัพย์

4.9.1.1 
ระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์

ระดับ 3 5 166.67 ระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์  อยู่ที ระดับ 5

ระดับ 1 มีการจัดทําแผนระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที 30 กันยายน  2565 
โดยมีจํานวนทีต้องดําเนินการทังสินจํานวน 8 กิจกรรม

ระดับ 2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
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โครงการ รายละเอียดตัวชีวัด หน่วย
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
หน่วยงาน

(หากระบุได้)

ผลการ
ดําเนินการ

ระดับผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน ข้อมูลประกอบ

4.9.1 
โครงการบริหารจัดกา
รรายได้จากสินทรัพย์

4.9.1.1 
ระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์

กิจกรรมตามแผนภายใต้โครงการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ทังสิน 8 
กิจกรรมเปนกิจกรรมทีดําเนินการตลอดทังปงบประมาณ  ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนในไตรมาส 4 จํานวน 8 กิจกรรม 
คิดเปนร้อยละ 100

ระดับ 3  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100        

กิจกรรมตามแผนภายใต้โครงการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ทังสิน 8 กิจกรรมดําเินการแล้วเสร็จตามแผน จึงคิดเปนร้อยละ 
100 ของการดําเนินตามแผน

ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์  

ดําเนินการประเมินผลของกิจกรรมภายใต้โครงการบริหารทรัพย์สินและรายได้เพือนําไปปรับปรุงในปงบประมาณถัดไป

ระดับ 5 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์

เมือประเมินผลแล้วนํามาปรับปรุงกิจกรรมในปงบประมาณถัดไป

4.10.1 
โครงพัฒนาประสิทธิผ
ลการบริหารโรงเรียน
สาธิตมรวอ.

4.10.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนทีกําหนด ร้อยละ 90 81.41 90.46 จํานวนงบประมาณจัดสรรโครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิตมรวอ. 105,2621,91.4
 บาท ดําเนินการเบิกจ่ายจํานวน  85,698,794.48  บาท คิดเปนร้อยละ 81.41 ข้อมูลจากระบบ ERP วันที 30 กันยายน 2565 
หมายเหต ุการประมาณการรายได้เพือขอตังเปนงบประมาณรายจ่าย รวมโรงเรียนนานาชาติสาธิตสิงคโปร์ 
แต่เนืองจากรายได้ทีจัดเก็บได้ 
ไม่เปนไปตามเปาหมายและโรงเรียนสาธิตนานาชาติสิงคโปร์สามารถเบิกงบประมาณรายได้ตามทีเกิดขึนจริง 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณไม่เปนไปตามเปาหมาย

4.10.1.2 ค่าเฉลียความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ค่าเฉลีย 4.00 4.69 117.25 ค่าเฉลียความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติของโรงเรียนอยู่ที 4.69 คะแนน โดยความพึงพอจทีมีค่ามากทีสุดคือ     
ความพึงพอใจของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต   4.81  และทีมีคะแนนน้อยทีสุดคือ  
ความพึงพอใจของผู้เรียนทีมีต่อการจัดการเรียนของโรงเรียนสาธิต  4.52  โดยมีรายละเอียดด้านอืนๆดังนี        

หัวข้อความพึงพอใจ คะแนนเฉลีย

1. ความพึงพอใจของผู้เรียนทีมีต่อการจัดการเรียนของโรงเรียนสาธิต 4.52

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนของโรงเรียนสาธิต 4.75

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทีมีต่อด้านการบริการวิชาการของโรงเรียนสาธิต 4.66

4. ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการของโรงเรียนสาธิต 4.63

5. ความพึงพอใจของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต 4.81

6. ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของโรงเรียนสาธิต 4.76

คะแนนเฉลียรวม 4.69
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