




คำนำ 
 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 -2570 จัดทำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีกรอบและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย จากข้อมูลสารสนเทศ ทั้งภายใน – ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ความต้องการ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์หาความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ไปสู่
การทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน          
ให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ จำเป็นจะต้องมีการทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม
ที่ต้องดำเนินงาน และถ่ายทอดค่าเป้าหมายสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้จะต้องมีการกำกับติดตาม การรายงานผล
การดำเนินงาน และการประเมินผล ตามรอบเวลา เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการ
ดำเนินงานและสามารถปรับแก้ไขสถานการณ์ ปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนการนำผลการ
ดำเนินงานใช้ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ในรอบปีถัดไปได้   

 ในการนี้คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร ที่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร และร่วมมือกันในการทบทวนและจัดทำแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดทำหวังว่าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       
พ.ศ. 2566 - 2570  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสีบต่อไป  
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VRU Strategic Model 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปีงบประมาณ 2566 – 2570 ให้มความสอดคล้องกับหมวด 2 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ภายใต้การดำเนินงานตาม VRU Strategic Model โดยได้มี 4 องค์ประกอบ  ดังนี้  

1. การวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analysis)  
2. การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation)   
3. การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)  
4. การประเมินผลและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategic 
Evaluation and Modification) 
     มหาวิทยาลัยไดก้ารกำหนดบริบทเชิงกลยุทธ์ไว้ดังนี้  
 
 
 

วิสัยทัศน์  
 “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 

บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน” 
 
ค่านิยม 

 “ VALAYA ”   
V  : Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์  
A  :  Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์  
L  :  Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
A  :  Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง  
Y  :  Yields ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
A  :  Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ 

วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
2. พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือกับ

หุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชน ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน  
สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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สมรรถนะหลัก  
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย  

2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
ของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 

3. หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

4. การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและการนำดิจิทัลมาใช้เพ่ือมุ่งสู่ความเป็ นเลิศตามเกณฑ์
มาตรฐานและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการสำหรับ
คนทุกช่วงวัย  

กลยุทธ์  
1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  
1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 
1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

และเป็นที่ยอมรบัของสังคม 
1.5 พัฒนาการผลิตครูให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานวิชาชีพครู 
1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ  

 กลยุทธ์ 
2.1. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การ

พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3. พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเชี่ยวชาญ

ของศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียน

เครือข่ายและสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 
3.1 สนับสนุนการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและเสริมพลังทางสังคม  
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
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3.3 ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไก BCG Economy Model  
3.4 ส่งเสริมการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่”  
3.6 ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความ  
เป็นเลิศ ไดม้าตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
4.3. ส่งเสริมการนำระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
4.5. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     

ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย โดยการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพ่ือ

วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ใน ช่วงเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) และได้กำหนดโครงการหลัก แนวทางการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการดำเนินโครง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์และ 20 กลยุทธ์ และจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินงานโครงการ หน่วยงานจัดทำโครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการหลักและเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ือใช้ดำเนินกิจกรรมโครงการ เมื่อมีการดำเนินงานตามโครงการจะต้องมีติดตามความก้าวหน้า 
ทุกไตรมาส และการรายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกใช้งบประมาณ ทุก 6 เดือน หากมีสถานการณ์
ที่ไม่เป็นอย่างที่คาดการณ์ไว้ ก็สามารถปรับเปลี่ยนแผน หรือวิธีการดำเนินงานได้ทันที   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
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การติดตามและประเมินผล 
มหาวิทยาลัยนำข้อมูลผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง จากระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงกลยุทธ์(SIS) 

วิเคราะห์ความเปรียบเชิงกลยุทธ์ ใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดและการ
ประเมินผลค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี และค่าเป้าหมายในแต่ละปี รวมถึงการจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การ
ประเมินผล และถ่ายทอดเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยลงสู่การปฏิบัติ โดยการแบ่งความรับผิดชอบและ
เป้าหมายให้กับคณะ/หน่วยงาน จนถึงระดับบุคคล และสื่อสารทำความเข้าใจค่าเป้าหมายระดับองค์กร เกณฑ์
การประเมิน แนวทางการประเมินผล ให้ทราบอย่างทั่วถึง จัดทำคำรับรอง/ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบั ติ
ราชการระหว่างผู้บริหารกับคณะ/หน่วยงาน และคณะ/หน่วยงานปฏิบัติราชการตามคำรับรอบการปฏิบัติ
ราชการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยกำหนดผู้ดำเนินงานจะเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
และรับผิดชอบดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยกำหนดผู้รายงาน มีหน้าที่ รวบรวมผลการดำเนินงาน
จากผู้ดำเนินงานหลักและผู้ร่วมดำเนินงาน และจะต้องสังเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ได้รวบรวมเป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมิน หรือได้ดำเนินการได้ผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และรายงานผลในระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ (SIS)   

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยติดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและผล
การเบิกใช้งบประมาณ จากที่คณะ/หน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย และรายงานผลการเบิกใช้งบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจะ
ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในทุกไตรมาส ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมอบหมายรองอธิการบดีเป็นผู้กำกับติดตามมีหน้าที่ ติดตามความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติการ
ตามตัวชี้วัด และการดำเนนิงานโครงการจากผู้รายงาน ประเมินผลสำเร็จการปฏิบัติการ ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติราชการให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา ทุก 6 เดือน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานเพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้กองนโยบายและแผนจะรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน ระบบ eMENSCR ของ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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บริบทของมหาวิทยาลัย 
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1.สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย 
1.1 ปัจจัยภายนอก : 

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

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

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

1.1.4 การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจเศรษฐกิจของโลก สถานการณ์ โควิด - 19 ส่งกระทบให้          
ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถดถอย ซึ่งแตกต่างจากประเทศจีนที่สามารถฟ้ืนตัวจากสถานการณ์โควิด - 19 
ได้อย่างรวดเร็ว แต่ประเทศจีนยังไม่สามารถขึ้นเป็นประเทศผู้นำโลกได้ เนื่องจากกระแสต่อต้าน จึงทำให้โลกกำลัง
เข้าสู่สภาวะไร้ผู้นำ และเกิดการร่วมมือกันในระดับภูมิภาค ส่งผลให้ประเทศไทยต้องยกระดับในหลายด้าน        
เพ่ือการแข่งขันกับประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงด้านการศึกษาท่ีปัจจุบันคนสนใจเรียนต่อในประเทศแถบเอเชีย
มากขึ้น ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวสู่ความเป็นนานาชาติให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการ
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ดึงดูดแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร และการเพ่ิมจำนวนอาจารย์และนักวิชาการที่มีคุณภาพ               
จากต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน องค์กรในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูล ความเคลื่อนไหว และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับการรองรับการย้ายฐานการผลิต และ
การพัฒนากำลังคนให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

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

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

1.2. นโยบายและแผนทีเ่กี่ยวข้อง 

  1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
รวมทั้งออกเป็นพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ให้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็น     
ทิศทางการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลา 20 ปี ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอัน
จะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผล
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ให้ทุกแผนรวมทั้งแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราขภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์ชาติกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์์ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ได้้แก่่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

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

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

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

5.ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น  ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมี วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็น
สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ”        
มีประเด็นยุทธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  

6.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ระยะ 20 ปี            
(พ.ศ. 2560 – 2579) ได้แบ่งการดำเนินงานหรือช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2560-2564 ที่มีจุดเน้นที่การเริ่มต้นของการพัฒนามหาวิทยาลัยการวางและปรับ
โครงสร้างองค์การในทุกมิติ การสร้างความร่วมมือ และเริ่มต้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2565-2569 มีหลักการตั้งอยู่บนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้
ขอบเขต เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถบริหารตนเองได้ ขณะที่ใน ระยะที่ 3 คือ พ.ศ. 2570 - 2574 เป็น
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นบรรษัทภิบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม ผู้เรียนสามารถจะสร้างรายได้
ระหว่างการศึกษา สร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยองค์การภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม และคงความเป็นมหาวิทยาลัยบริหารตนเอง และ ระยะที่ 4 คือ พ.ศ. 2575 - 2579 มีจุดเน้นคือ
การพัฒนาที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ดังนี้ ช่วงการพัฒนาระยะที่ 2 ระหว่างปีที่ 6 – 10  (พ.ศ. 2565 -2569) “พัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้
ขอบเขต เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถบริหารตนเองได้” เป้าหมาย 1.การเป็นองค์การบริหารตนเองของ
มหาวิทยาลัย 2.การเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างไม่มีขอบเขต 3.ความร่วมมือที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ท้องถิ่นและชุมชน 4.เครือข่ายทีมี่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. แนวทางสู่การเป็นบริษัทที่มีรายได้เพ่ือกิจการทาง
การศึกษาและการบริการสาธารณะ 6.การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง
ของอินโดจีน 

7. นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 -
2570 ได้กำหนดนโยบายไว้ 4 ข้อ คือ นโยบายข้อที่ 1 สร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและ
สังคม เพ่ือสร้างเมืองและ ชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน นโยบายข้อที่ 2 ยกระดับการ
ผลิตและพัฒนาครู ร่วมพัฒนาครูและโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพสูง นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาการศึกษาใหม่เพ่ือ
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สร้างบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม 
เพ่ือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ นโยบายข้อที่ 4 สร้างระบบนิเวศ (Ecological) 
มหาวิทยาลัยที่เกือ้กลูการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชน
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

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

 

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

ราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ท้องถิน่และชุมชนในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 

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

3. บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
และสร้างธุรกิจใหม่ให้ชุมชน    

4. ชุมชนมีความรู้เพ่ือใช้ในการสร้างนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน มีผู้ประกอบการใหม่ใน
ชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

1.3 บริบทมหาวทิยาลัย 

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

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

วัฒนธรรมองค์กร :  พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
สมรรถนะหลัก : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
พันธกิจ :  

1.ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2. พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้าง     
ความร่วมมือกบัหุ้นส่วนทางสังคมทัง้ภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชน ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 

3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการ   
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพ
การทำงาน  สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

1.4 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนที่สำคัญ  

 1.4.1 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนของรัฐบาลกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
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1.4.2 ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย  
2.1 SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strengths : S)   

S1 มีการจัดการเรยีนการสอนตามปรัชญา Productive Learning มุง่เน้นการผลิตผลงานเชิงประจักษ์  
S2 มีบุคลากรสายวิชาการมีจำนวนเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน  
S3 มีวารสารวิจยัที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI 1 และ TCI 2 และทำให้มีรายได้เพ่ิมจากการตีพิมพ์ 
S4 มีแหล่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านอาหาร และธุรกิจ

บรกิาร พร้อมต่อการเรียนการสอนและการให้บริการ  
S5 มีพ้ืนที่ชุมชนที่ดำเนินงานบริการวิชาการครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด

สระแก้ว มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
S6 มีการนำองค์กรของผู้บริหารอย่างมีวิสัยทัศน์ 
S7 มีการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับคณะ  
S8 มีผลการประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metric อยู่ในระดับตน้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
S9 มีพ้ืนที่การเรียนรู้ Learning Space ให้บริการบุคลากรและนักศึกษาอย่างเพียงพอ 
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จุดอ่อน (Weakness : W) 

W1 ขาดการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือตอบสนองด้านการจัดการศึกษา 
วิจัย และบริการวิชาการ 

W2 ขาดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ร่วมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน   

W3 ขาดการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาท้องถิ่น/    
เชิงพาณิชย์/เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

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

บริการวิชาการและการทำงานเชิงพ้ืนที่  
W9 ขาดแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวารสารในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
W10 ขาดฐานข้อมูลร่วมของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุนที่สามารถนำมาใช้

ประกอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
W11 ขาดระบบการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ 
W12 ขาดระบบและกลไกท่ีชัดเจนในการสร้างความรักและความผูกพันต่อองค์การ  
W13 ขาดการพัฒนาทักษะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพและความเป็นนานาชาติ 

โอกาส (Opportunity : O) 
O1 ความคาดหวังของจังหวัด ท้องถิน่ ประชาชนในพ้ืนที่มีต่อมหาวิทยาลัยในการเข้าไปพัฒนาพื้นที่

มีความหลากหลาย 
O2 ความต้องการในการเข้าศึกษาและได้รับการพัฒนาของนักเรียนและสถานศึกษามีจำนวนมาก

และหลากหลาย 
O3 นโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้การศึกษาทำให้มีความต้องการเกิดนวัตกรรมด้านการจัดการ

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

สำหรับการทำงานให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัย 
O7 ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และได้เกณฑม์าตรฐานระดับสากล  
O8 การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาใหม่ มรวอ. อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยกับการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ 

ภัยคุกคาม (Threats : T) 

T1 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน ความล้าสมัยของกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่
ไม่สอดคล้องกับระบบอุดมศึกษายุคใหม่ 
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T2 ความซ้ำซ้อนของการดำเนินทำงานแบบบูรณาการ ในการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 
T3 เกณฑ์มาตรฐานการผลิตครูไม่สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครใูนสถานศึกษาขนาดเล็ก 
T4 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ กระทบตอ่ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายของประชาชน 
T5 การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาที่สูงขึ้น 
T6 ความเหลื่อมล้ำของการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
T7 การพลิกผันจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)   
T8 ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ทัง้ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษา 
T9 สถานการณ์โควิด 19 ทีท่ำให้นักศึกษาหลุดจากระบบการศึกษา  
T10 อัตราการเกิดลดลง ทำให้แนวโน้มจำนวนนักศึกษาเข้าสู่ระบบลดลง 
T11 ค่านิยมของคนในสังคมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้มากกว่าการได้รับใบปริญญา 

2.2 บรบิทเชิงกลยุทธ์ 

2.2.1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges : SC) 

SC1 ค่านิยมของคนในยุคปัจจุบันมีความสนใจในการเรียนนอกห้องเรียน การเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ และการเรยีนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 

SC2 การแข่งขันกันของมหาวิทยาลัยไทยที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวเอง 
เพ่ือให้เป็นทีจ่ดจำต่อสังคม  

SC3 ความยืดหยุ่นในระบบการศึกษาที่ เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น      
สะสมหน่วยกิต บูรณาการศาสตร์หลายสาขาวิชา และการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือตอบโจทย์ในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

SC4 ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ต้องการทักษะแรงงานทั้ง Hard Skill 
และ Soft Skill รวมถึงมีแนวโน้มการนำ AI เข้าไปใช้ในอตุสาหกรรม  

SC5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) เปิดโอกาสให้มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

SC6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรม
จากงานวิจัยในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการทำงาน และการ
เชื่อมโยงข้อมูลทีม่ากขึน้ 

SC7 การเป็นสังคมบนฐานความรู้ (Knowledge based society) ที่ส่งเสริมการทำวิจัยเพ่ือ
นำมาใช้เป็นพืน้ฐานของการพัฒนาทัง้ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

2.2.2 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages : SA) 

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

พ้ืนที่ดูแลงานด้านพันธกิจสัมพันธ์และชุมชนอย่างกว้างขวางในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
ทุกอำเภอ 

SA3 การมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาตามแนวทางการ 
Reinventing ที่ชัดเจน ได้แก่ หลักสูตรอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรการท่องเทีย่ว และหลักสูตรสิ่งแวดล้อม 
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SA4 การมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
เครือข่ายอยา่งกว้างขวาง 

SA5 การมีการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
และมีการดำเนินงานเพือ่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

SA6 การมีหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมตอบสนองค่อความต้องการของคนทุกช่วงวัย  

2.2.3 โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities : SO) 

SO1 การมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ท้องถิน่และชุมชนในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 

SO2 การมีหลักสูตรบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและความร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในตา่งประเทศและเป็นที่พ่ึงของชุมชน 

SO3 การผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน   
SO4 การสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน และผู้ประกอบการให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
 

2.3 ผลลัพธ์และผลกระทบวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Output Outcome Impact 

1.การจัดการศึกษา  
ที่มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
สอดคล้องกับ   
ความต้องการ และ
ตอบสนองการเรียนรู้
สำหรับคนทุกช่วงวัย  

หลักสูตรที่มีความหลากหลาย
ตอบสนอง  ความต้องการของ          
คนทุกช่วงวัยรว่มกับเครือขา่ย
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

หลักสตูรได้มาตรฐานและ   
เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยเป็น     
แหล่งเรยีนรู้และ     
แหล่งผลิตกำลงัคน       
ที่มขีีดสมรรถนะสูงเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง   
ทีก่่อให้เกดิประโยชน์
ชุมชนและสังคมและ
ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

นักศึกษาเป็นผู้รอบรู้ใน        
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

นักศึกษาเกิดผลงาน         
เชิงประจักษ์/นวัตกรรมที่
สามารถเผยแพรสู่่สาธารณะ
และนำไปใช้ประโยชน์ 

นักศึกษามีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการและวิศวกร
สังคม 

บัณฑิตมีงานทำและ      
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 

นักศึกษาครูมีคุณลักษณะ  
สอดคล้องกับวิชาชีพ  

บัณฑิตครูมีคุณภาพและ       
ไดม้าตรฐาน 

นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามความเชี่ยวชาญ
ของศาสตร์และสาขาวิชา 
 
 

ผู้ใช้บัณฑติมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของบัณฑิต 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Output Outcome Impact 

2. ผลงานวิจยั 
นวัตกรรมและ         
งานสร้างสรรค ์              
มีคุณภาพและได้
มาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับและน่าเชื่อถือ
ของหน่วยงาน ชมุชน
และสังคม 

เครือข่ายความร่วมมือ          
ในการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในระดับชาตแิละ
นานาชาติ 

หน่วยงาน/ชุมชนท้องถิ่น
สามารถนำผลการวิจัยและ
นวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์
ท้ังเชิงพาณิชย์และการ
พัฒนาชุมชนและสงัคม 

มหาวิทยาลัยเป็นท่ีพึ่ง
ของหน่วยงาน ชุมชน 
และสังคมในการ
ให้บริการด้านการวจิัย 
นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ตลอดจน    
การยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตเพื่อใหเ้กิด
การพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ               
งานสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและ
สังคม 
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ    
งานสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพ 
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ 

ผลงานวจัิย นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ได้รับการ
อ้างอิง ในเชิงวิชาการหรือ
ได้รับรางวัล เป็นท่ียอมรับ 

คณะมีนักวิจัย/ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
อย่างต่อเนื่อง 

นักวจิัยได้รับการยอมรับและ
ได้รับรางวัลจากภายนอก 

3. หน่วยงาน ชุมชน
ท้องถิ่นท่ีได้รับ     
การยกระดบั      
ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิง่แวดล้อม     
ใหเ้กดิการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน  

เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น 
สามารถแก้ปัญหา/พัฒนา
องค์กรของตนเองได้จากการ
ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
ร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับ
เครือข่าย ชุมชน ท้องถิ่น  

มหาวิทยาลยัเชงิพื้นท่ี 
เป็นท่ีพึ่งของชุมชน 
ท้องถิ่น และโรงเรียน
เครือข่ายในการให้บริการ
วิชาการเพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถในการ
พัฒนาและพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 

ผลงาน/นวัตกรรมการจัด    
การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการร่วม
พัฒนาโดยมหาวิทยาลยัและ
โรงเรียนเครือข่าย  

โรงเรียนเครือข่ายเกิดการ   
ต่อยอด/พัฒนาจนได้รับรางวัล 
หรือเกิดผลงานต้นแบบการ
พัฒนา 

พื้นท่ีชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการ
พัฒนาตามโมเดลการพฒันา
แบบ BCG Economy 

ต้นแบบพื้นท่ีชุมชน ท้องถิ่น ท่ี
พัฒนาตามโมเดลการพัฒนา
แบบ BCG Economy 

ผลงานการทำนุบำรุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ศลิปวฒันธรรม ของชุมชน 
ท้องถิ่น ได้รับการต่อยอด             
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ผลงานเชิงประจักษ์ในการ
ขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นท่ี 

แหล่งเรียนรู้ของการเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงพื้นท่ีท่ีเป็นท่ี
รู้จักและเป็นท่ียอมรับของ
หน่วยงานภายนอก 



24 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Output Outcome Impact 

ปัญหา/ความต้องการของ
หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิน่ 
ได้รบัการแก้ไข/พัฒนา  

ผลงานเชิงประจักษ์ที่
เผยแพร่สู่สาธารณะหรือมี
การนำไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ
ในพ้ืนที ่ 

4. การบริหารงานที่
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และการนำดิจิทลั   
มาใช้เพ่ือมุง่สู่ความ
เป็นเลิศ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน และ
ตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การบริหารงานและ         
การปฏิบัตงิานตามเกณฑ ์
และได้รับการจัดอันดับ
มาตรฐานในระดับประเทศ 
และระดับสากล 

มหาวิทยาลัยไดร้บัรางวัล
จากการประเมินมาตรฐาน
ในระดับประเทศและ   
ระดบัสากล 

มหาวิทยาลัยได้รบั  
ความเชื่อม่ันและ      
การยอมรับของ
หน่วยงาน ชุมชน สังคม 
ทัง้ในระดับชาติและ
นานาชาติ การบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยตาม            
หลักธรรมาภิบาล  

การบริหารงานของ มรวอ.
ได้รับการจดัลำดับคะแนน 
เป็นที่ยอมรบัอย่างต่อเนื่อง/
ได้รับรางวัล  

ระบบการบริหารงานแบบ 
Digital ทีร่วดเร็ว ถูกต้อง 
และแม่นยำ 

การบริหารงานของ มรว.   
มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 

บุคลากรเปน็ผู้มีคุณวุฒิ     
และตำแหน่งทางวิชาการ 

บุคลากรได้รับรางวัลและ          
ไดร้บัการยอมรับในวงวิชาชีพ 

แพลตฟอร์มที่ส่งเสริม       
การทำงานตามพันธกจิ 

แพลตฟอร์มเป็นที่รู้จัก    
ได้รับการยอมรับและเป็น      
แหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัย 

โรงเรียนสาธิต มรวอ. มีการ
บริหารงานทีมี่ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนสาธิต มรวอ. ได้รับ
ความเชื่อมั่นจากชุมชน 
สังคม 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 

 
 



26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

27 

2.1 วิสัยทัศน ์
 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก   

บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกดิการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.2 วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์  
1. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ 

และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทกุช่วงวัย  
2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ

ของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 
3. หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน  
4. การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและการนำดิจิทัลมาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการสำหรับ

คนทุกช่วงวัย  
กลยุทธ์  

1.7 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
1.8 พัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 
1.9 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
1.10 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรบัของสังคม 
1.11 พัฒนาการผลิตครูใหมี้คุณภาพและไดร้ับมาตรฐานวิชาชีพคร ู
1.12 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ  
กลยุทธ์ 

2.1. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์
การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

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

กลยุทธ์ 
3.1 สนับสนุนการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและเสรมิพลังทางสังคม  
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือมุ่งสู่        

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

 
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ ไดม้าตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กลยุทธ์ 

4.1 พัฒนาคุณภาพการศกึษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
4.3. ส่งเสริมการนำระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขยีว 
4.5. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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2.4 เป้าหมายและตัวชี้วดัของแผน 
2.4.1 ตัวช้ีวัดวสัิยทัศน์  

ที ่ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
1. ร้อยละของหลกัสูตรทีเ่ปดิโอกาสให้ชุมชนปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร 

หน่วยงานในพื้นทีโ่ด้มีโอกาสกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสอน           
การบริหารต่อจำนวนหลักสตูรทั้งหมด 

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

re 

2. จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีต่อบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็นดา้นการจดัการเรยีนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทีย่ว             
ดา้นการเกษตรและอาหาร ดา้นการสร้างเสรมิสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
 

35 35 40 40 45 ลา้น
บาท 

• คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
 

สภา 

3. ร้อยละของเงนิทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพืน้ท่ี
รวมถึงเงนิทีม่าจากการบริจาคของชุมชนในพืน้ทีต่อ่จำนวนงบประมาณ
ทั้งหมด 

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

เรียนรู้และ   บริการ
วิชาการ 

สำนักส่งเสรมิการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

re 

4. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย The Impact Rankings 
 

201-
300 

201-
300 

101-
200 

101-
200 

101-
200 

อันดับ
ที ่

• ทุกหน่วยงาน 
• งานมาตฐานและ        

จัดการคณุภาพ 
 

กองนโยบายและแผน สภา 

5. จำนวนนวตักรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ทีด่้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
บริการและ   การท่องเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

30 40 50 60 70 นวัตกรรม • คณะ/วิทยาลยั 
•  มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวจิัยและ
พัฒนา 

ใหม ่
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2.4.2 ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้
สำหรับคนทุกช่วงวัย 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
1.1. จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้
ประโยชน์เชงิพาณชิย ์

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

กองพัฒนานกัศึกษา สภา 

1.2. อัตราการมีงานทำตรงตามสายวชิาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
ระดับปริญญาตรี  

- สาขาด้านสังคมศาสตร ์
- สาขาด้านวิทยาศาสตร์  
- สาขาด้านวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

ระดับบณัฑติศึกษา 
- สาขาด้านสังคมศาสตร ์
- สาขาด้านวทิยาศาสตร ์
- สาขาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 
 

70 
75 
95 
 

85 
75 
75 

 
 
 

75 
80 
95 
 

90 
80 
80 

 
 
 

80 
85 
95 
 

95 
85 
85 

 
 
 

85 
90 
95 
 

95 
90 
90 

 
 
 

90 
95 
95 
 

95 
95 
95 

 
 
 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

• คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

 

1.3 คา่เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 ค่าเฉลี่ย • คณะ/วิทยาลยั สำนักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

สภา 

1.4 ร้อยละของบัณฑติครูทีส่ำเรจ็การศึกษาในรอบปีการศึกษาที่สอบ
บรรจผุ่านเกณฑ์ของหนว่ยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายใน 1 ปี  

50 50 55 60 65 ร้อยละ • คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์
 

สภา 

1.5 ร้อยละของบัณฑติครูทีส่อบผา่นมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 100 100 100 100 100 ร้อยละ • คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์
 

สภา 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
2.1 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจดัการเรียนรู้    ด้านการบริการและการ
ท่องเทีย่ว ดา้นการเกษตรและอาหาร ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีการ
ต่อยอดใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรอืเชิงสังคมหรือการจดทะเบยีน จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอาทิการจดสิทธิบตัรและการจดอนุสิทธิบตัร 

8 9 10 11 12 ผลงาน • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว  
• สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
• งานวิชาศกึษาท่ัวไป 
• ร.ร.สาธติมรวอ. 

สถาบันวิจัย  
และพัฒนา 
  

สภา 

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

สถาบนัวิจัย 
และพัฒนา 

ใหม่ 

2.3 จำนวนโครงการวิจัยทีถู่กนำใช้ประโยชน์ในชุมชนและ     เชงิพาณิชย ์ 1 2 3 4 5 โครงการ • คณะ/วิทยาลยั 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

ใหม ่

2.4 จำนวนเงินรายไดจ้ากงานวิจยัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 50 70 80 100 150 ล้านบาท • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• สถาบันวจิัยและพัฒนา 

สถาบนัวิจัย  
และพัฒนา 
 

re 

2.5. จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สงัคมสามารถแก้ไขปญัหาของชุมชนและสังคมใน
พืน้ท่ี 

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

สถาบันวิจัย 
และพฒันา 
 

re 

2.6 ร้อยละอาจารย์ที่ร่วมทำวิจยักบัมหาวิทยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมด 

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

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
 

re 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นทีไ่ดร้บัการยกระดับดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพฒันาอย่างยั่งยืน  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หนว่ย

นับ 
ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
3.1 ร้อยละของเงินรายได้จากการบริการวิชาการที่ก่อให้เกดิรายไดต้อ่
ประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัย 

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

และบริการวิชาการ 

สำนักส่งเสรมิ        
การเรยีนรู้และ  
บริการวิชาการ 

ใหม ่

3.2 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการเพือ่พัฒนาเชิงพืน้ท่ีที่มกีาร
ถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีรวมถึงการอนรุักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิน่ตอ่จำนวนโครงการบริการ
วิชาการทัง้หมด 

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

และบริการวชิาการ 

สำนักส่งเสรมิ      
การเรยีนรู้และ  
บริการวิชาการ 

re 

3.3 ร้อยละของโครงการทีบุ่คคล ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นทีส่ะท้อน
การมีส่วนร่วมเพือ่แกไ้ข ลดปญัหา ส่งเสรมิ  การเรียนรู้ของชุมชน สงัคม
ตอ่จำนวนโครงการบริการวิชาการทัง้หมด 

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

และบริการวิชาการ 

สำนักส่งเสรมิ          
การเรยีนรู้และ   
บริการวิชาการ 

re 

3.4 อัตราการตบิโตทางมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าผลติภณัฑห์รือ
บริการของชุมชน ท้องถิ่น 

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

และบริการวิชาการ 
 
 

สำนักส่งเสรมิ      
การเรยีนรู้และ 
บริการวิชาการ 

สภา 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หนว่ย

นับ 
ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
3.5 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดทีีน่ำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น 8 10 12 14 16 เรื่อง • คณะ/วิทยาลยั 

• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาทั่วไป 
• สำนักสง่เสรมิการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 

งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมืออาชีพ 

สภา 

3.6 ร้อยละของเงนิรายได้จากแหล่งการเรียนรู้ของ          การเป็น
มหาวิทยาลยัเชิงพื้นทีต่อ่จำนวนเงินรายได้ทั้งหมด 

3 5 7 9 11 ร้อยละ • งานบริหารทรัพยส์ิน       
และรายได ้

งานบริหารทรัพยส์ิน       
และรายได ้

ใหม ่

3.7 จำนวนเงินรายได้ทีเ่กิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ำไป
ต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค ์

10 12 14 
 

16 
 

18 
 

ล้านบาท • คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานบริหารทรัพยส์ิน    

และรายได ้
• กองพัฒนานักศึกษา 

กองกลาง สภา 

3.8 ร้อยละของหลักสูตรทีน่ักศึกษาและอาจารย์มสี่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคณุภาพชีวติ ฐานเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่
เข้มแข็ง 

60 65 70 75 80 ร้อยละ • คณะ/วิทยาลยั 
 

สำนักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน  

สภา 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมาย    
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
4.1 ผลการจดัอันดับมหาวิทยาลัยสู่สากลระดับประเทศ (U – multirank)  25 20 15 10 10 อันดับที ่ • ทุกหน่วยงาน 

• งานมาตรฐานและ     
จัดการคณุภาพ 

กองนโยบายและแผน  

4.2 ผลการจดัระดับมหาวทิยาลัยสีเขียว (Green University) 210 200 190 180 170 อันดับ • งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

กองกลาง  สภา 

4.3 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

270 290 310 330 350 คะแนน • งานมาตรฐานและ  
จัดการคณุภาพ 

กองนโยบายและแผน สภา 

4.4 ผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA)  

- 350 350 400 400 คะแนน • งานมาตรฐานและ  
จัดการคณุภาพ 

กองนโยบายและแผน re 

4.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

94 95 95 95 95 คะแนน • งานบริหารบุคคล 
 

กองกลาง สภา 

4.6 ความพงึพอใจของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัดจิิทัลในดา้น 
- Digital Infrastructure 
- Digital Administration 
- Digital learning  
- Digital Security Standards  

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ค่าเฉลี่ย • งานศนูยค์อมพิวเตอร ์ กองกลาง ใหม ่

4.7 ร้อยละของเงนิรายไดท้ี่เกดิจากสร้าง Platform การจัดการเรยีนรู้ทีเ่ป็น
เลิศต่อจำนวนเงินรายได้ทั้งหมด 

5 5 7 7 9 ร้อยละ • สำนกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองกลาง re 

4.8 ผลตอบแทนจากการดำเนินการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และ
บริหารทรัพย์สิน 

30 30 30 30 30 ร้อยละ • งานการเงินและบญัช ี กองกลาง สภา 

4.9 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายไดท้ีเ่กิดจากแหล่งอื่นทีไ่ม่ใช่การจัดศกึษา 30 30 30 30 30 ร้อยละ • งานการเงินและบญัช ี กองกลาง สภา 



 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
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3.1 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร ์ 
3.1.1 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพือ่ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวยั  

กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 
66 67 68 69 70  

1.1 สร้างความ
ร่วมมือในการ
จัดการเรียนรู้
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1.1.1 โครงการสร้าง
เครอืข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อร่วม
จัดการศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาสู่
มาตรฐานระดบัสากล 

1.1.1.1 จำนวนกิจกรรม
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  สู่สากล
ภายใต้ข้อตกลง (MOU) 
รว่มกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศ
หรือมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

10 12 14 16 18 กิจกรรม • การทำข้อตกลงความร่วมมือ 
MOU ในการจัดการเรียนการสอน 
หรือการทำวจิยัของนักศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
• วิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและ

เชื่อมโยงเข้ากับความต้องการของ
หน่วยงาน 
• ดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
หรือการทำวิจยัของนักศึกษากับ
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนหรือ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศ และมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• งานวชิาศึกษาท่ัวไป 
• ร.ร.สาธติมรวอ. 
• งานวิเทศสัมพันธ์ 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 
 

สภา 

1.1.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีร่วมทำ
วิจัยกับมหาวิทยาลัยท้ัง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศต่อจำนวน
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท้ังหมด 
 
 
 
 

20 20 30 40 40 ร้อยละ • คณะ/วิทยาลยั 
• งานวิเทศสัมพันธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย re 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 
66 67 68 69 70  

1.1 สรา้งความ
รว่มมือในการ
จัดการเรียนรู้
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายท้ัง   ใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1.1.2 โครงการ   
บูรณาการ         
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายหุ้นส่วนทาง
สังคมเพื่อส่งเสริมการ       
จดัการศกึษา 

1.1.2.1 จำนวนชุมชนท่ี
นักศึกษาประยุกต์ใช้      
องค์ความรู้ใน               
การปฏบัิติงานจริง          
แก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาชุมชนในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่แวดล้อม 

10 12 14 16 18 ชุมชน •  สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
รูปแบบคณะกรรมการเครือข่าย 
• จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
• จัดกิจกรรมในพื้นท่ีมีนักศึกษา   

เข้ามีส่วนร่วมในการลงปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
• หลักสูตรมีการจดัการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการร่วมกับการ
ทำงานในพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
• ร่วมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรมจัดทำข้อตกลงทาง
วิชาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน
ด้านการจัด การเรยีนการสอน ด้าน
การวจิัย ด้านบริการวิชาการ ดำเนิน
กิจกรรม และการประเมินผลการ
ดำเนินการร่วมกัน 

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

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

สภา 

1.1.2.2 ร้อยละของ
หลักสูตรท่ีมีศิษย์เก่า 
ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
รว่มพัฒนาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาประเทศและสังคม 
 
 
 

50 60 70 80 90 รอ้ยละ • พัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรท่ีมีศิษย์
เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลยัหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานหรือ
จัดกิจกรรมของหลักสูตรตาม  
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 
66 67 68 69 70  

1.2 พัฒนา
หลักสูตร        
การเรยีน      
การสอนท่ี
ตอบสนอง       
คนทุกช่วงวัย  
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1.2.1 โครงการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning)         
ในรูปแบบหลักสูตร    
ระยะสั้น (Short 
Course) เปลีย่นทักษะ
(Reskill) และยกระดับ
ทักษะเดิม (Upskill) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายไดก้ารจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ในรปูแบบ
หลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course) 
เปลี่ยนทักษะ (Reskill) 
และยกระดบัทักษะเดิม 
(Upskill) ต่อรายได้จาก
การจัดการศึกษา 

12 14 16 18 20 รอ้ยละ • สำรวจความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา
หลักสูตร 
• แสวงหาพันธมิตรภาครัฐ/เอกชน

ร่วมปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์              
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และ
หน่วยงานภายนอก 
• ปรับปรุง/พัฒนาและเสนอ

หลักสูตรเพือ่ตอบสนอง     
ความตอ้งการของประชาชน    
ในท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 
• ผลิตชุดการเรียนรู้ (MOOC)  
•  จัดการอบรมหลักสูตร      

ระยะสัน้ Active and Blending 
Course For All 
• จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
• การจัดการศึกษาแบบสะสม

หน่วยกิต (Credit bank) 

• คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
• งานศูนย์ภาษา 
• งานบริหารทรัพย์สิน

และรายได ้
• สำนักส่งเสริม       

การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

• สำนักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 

• กองลกลาง 

สภา 

1.2.1.2 จำนวน
นักศึกษาสมัครเรียน
หลักสูตรระยะสั้น 

200 300 400 500 600 คน • คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานศูนย์ภาษา 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

สภา 

1.2.1.3 จำนวน
นักศึกษาสมัครเรียน
แบบสะสมหน่วยกิต 

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

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

สภา 

1.2.1.4 จำนวน
นักศกึษาต่างชาติท่ีเข้า
ศึกษาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
 

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

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบยีน 

สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 
66 67 68 69 70  

1.3 ส่งเสริม   การ
ผลิตและเผยแพร่
ผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาท้ังในระะ
ดับชาติและ
นานาชาติ 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ผลงานเชิงประจักษ์
ของนกัศึกษา 

1.3.1.1 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาท่ี
ไดร้ับรางวัล ในระดับชาติ
หรอืนานาชาติ 

120 130 140 150 160 ผลงาน • ส่งเสริมทักษะการนำเสนอ
ผลงาน การประกวดและ      
การตพิีมพ์เผยแพร่ของนักศกึษา
ในระดับชาติและนานาชาติ 
• สนับสนุนงบประมาณสำหรับการ

นำเสนอผลงานของนักศกึษา 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

กองพฒันา
นักศึกษา 

สภา 

1.3.1.2 จำนวนผลงาน     
เชิงประจักษ์ ผลงานวจิัย
ทางวิชาการของนักศึกษา
ท่ีได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
ตามเกณฑ์ กพอ.กำหนด 

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

กองพัฒนา
นักศึกษา 

สภา 

1.4 เสริมสร้าง
ความรู้และ ทักษะ 
soft skill ของ
นักศึกษาให้ตรง
ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
และเปน็ที่ยอมรับ
ของสังคม 

1.4.1. โครงการ
พัฒนานักศึกษา 
วิศวกรสังคม
ผู้ประกอบการใหม่
ฝึกหัด(Startup)      
ท่ีเกิดจากการบม่เพาะ
ของมหาวิทยาลัย 

1.4.1.1 จำนวนวิศวกร
สังคมท่ีเกิดจากการ     
บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 

245 295 345 395 445 คน • พัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหา
ชุมชนและสังคม 
• พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา

ชุมชนและสังคม 
• ลงพื้นท่ีเพือ่ศึกษาปัญหา       

ความต้องการของชุมชน 
• ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อ

แก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม 

• กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

1.4.1.2 จำนวนนวัตกรรม  
ท่ีเกิดจากการพัฒนาของ
วิศวกรสังคมท่ีนำไปแก้ไข
ปัญหาและก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงในชุมชน
ท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 

5 10 15 20 25 ผลงาน • กองพัฒนานักศกึษา กองพัฒนา
นักศึกษา 

สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 
66 67 68 69 70  

1.4 เสริมสร้าง
ความรู้และ ทักษะ 
soft skill ของ
นักศึกษาให้ 
ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ
เป็นท่ียอมรับของ
สังคม 

 1.4.1.3 จำนวน
ผูป้ระกอบการใหม่ 
(Startup) ท่ีเกิดจาก
การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย 

5 10 15 20 25 ธุรกิจ • บ่มเพาะทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ  
• ฝึกปฏิบตัิการเขียนแผนธรุกิจ 
• ศึกษาดงูานสถานประกอบการ 
• ทดลองปฏิบัติตามแผนธุรกิจ 

• งานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ 

สถาบันวจิัย  
และพฒันา 

สภา 

1.4.1.4 จำนวน
ผูป้ระกอบการท่ี
ดำเนินการธุรกิจ    ตาม
แผนธุรกิจได้จริง/ได้รับ
รางวลัจากการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

1 1 2 2 3 ราย • งานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ 

สถาบันวิจัย  
และพัฒนา 

 

1.4.2 โครงการพัฒนา
ทักษะและทดสอบ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ 

1.4.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
ทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (IC3) ต่อจำนวน
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
ท้ังหมด 

90 
 

90 90 90 90 ร้อยละ • พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมทักษะ
ดิจิทัล  
• จัดการทดสอบทักษะด้านดิจิทัล  
• รายงานผลการดำเนินงานเพือ่

ปรับปรุง ผลการดำเนินงาน      

• สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1.4 เสริมสร้าง
ความรู้และ 
ทักษะ soft skill 
ของนักศึกษาให้ 
ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
และเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม 

1.4.2.2 รอ้ยละของ
นักศกึษาท่ีสอบผ่าน
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ต่อจำนวนนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย(CEFR) 
- ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 
- ระดับ B2 (บัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 
 

80 
80 

 
 
 
 
 

80 
80 

 
 
 
 
 

80 
80 

 
 
 
 
 

80 
80 

 
 
 
 
 

80 
80 

 
 
 
 
 

รอ้ยละ 
รอ้ยละ 

• พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
• พัฒนาหลักสูตรการจัดฝึกอบรม

ทักษะภาษาอังกฤษ  
• จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
• จัดการทดสอบทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ  
• รายงานผลการดำเนินงานเพื่อ

ปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

• งานศูนย์ภาษา 
• บัณฑิตศึกษา 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ  
งานทะเบียน 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 
66 67 68 69 70  

1.4.3 โครงการพัฒนา
ทักษะ Soft Skill 
ให้กับนักศึกษา 

1.4.3.1 จำนวน
โครงการท่ีพัฒนา        
soft skill ให้กับ
นักศกึษา 

10 15 15 20 20 โครงการ • กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนา Soft Skil ให้เหมาะสม
กับบริบท เช่น เป็นผูมี้ความคิด
สรา้งสรรค์   สร้างนวัตกรรมการ
เปน็ผู้ประกอบการ การมีภาวะ
ผู้นำท่ีทันต่อการเปลีย่นแปลง   
ของโลกผสมผสานทักษะดิจิทัล
กับความเข้าใจทางสังคมและ
วัฒนธรรมจัดกิจกรรม ประเมิน
ความสำเร็จและมีการจัดการ
ความรู้ 

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

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ใหม่ 

1.5 พัฒนาการ
ผลิตครูให้มี
คุณภาพและ
ได้รบัมาตรฐาน
วิชาชพีครู 

1.5.1 โครงการพัฒนา
ครูของครูสู่ความ     
เป็นเลิศ 

1.5.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ครุศาสตร์       
ท่ีไดร้ับรางวัล          
เชิดชเูกียรติหรือ    
ได้รับรางวัลด้าน     
การจัดการเรียนรู้และ
การฝึกหัดครู 

10 15 15 20 20 รอ้ยละ • พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มี
ความเป็นมืออาชีพดา้นการ
จัดการเรียนรู้และสาขาความรู้ท่ี
ได้รับการยอมรับอย่างทั่วถึง  
• พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

ผลิตครูท่ีมุง่เน้นสมรรถนะของครู
มืออาชพี     
• พัฒนานวัตกรรมการจดัการ

เรยีนรู้ ปลูกฝั่งจิตวิญญาณความ
เป็นครูและทักษะด้านเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

• คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 
66 67 68 69 70  

1.5.2 โครงการพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาครู
ให้ได้มาตรฐาน 
 

1.5.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาครูที่สอบผ่าน
ทักษะดา้นเทคโนโลยี
ดิจทัิล(IC3)  

90 90 90 90 90 รอ้ยละ • พัฒนาหลักสูตรจดัฝึกอบรม
ทักษะดิจิทัลสำหรับ นักศึกษาครู 
• จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้กับ

นักศึกษาครู 
• จัดการทดสอบทักษะด้านดิจิทัล

ให้กับนักศึกษาครู 
• รายงานผลการดำเนินงานเพือ่

ปรบัปรุงผลการดำเนินงาน 

• สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สภา 

1.5.2.2 ร้อยละของ
นักศึกษาครูท่ีสอบผ่าน
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ     
(CEFR ระดับ B1)  

80 80 80 80 80 ร้อยละ • พัฒนานักศึกษาครูให้มี    ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
• พัฒนาหลักสูตร  
• จัดกิจกรรมการฝึกอบรม  
• จัดการทดสอบทักษะ

ภาษาอังกฤษ  
• รายงานผลการดำเนินงานเพือ่

ปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
 
 

• งานศูนย์ภาษา งานศูนย์ภาษา สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 
66 67 68 69 70  

1.6 ผลติและพฒันา
สมรรถนะ    ของ
นักศึกษา ตามความ
เชี่ยวชาญ     ด้าน
วิชาการ   และ
วิชาชพี1.6 ผลิตและ
พัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษาตาม
ความเชี่ยวชาญ     
ด้านวิชาการ   และ
วิชาชพี 

1.6.1 โครงการผลิต
และพัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษาตาม
ความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการ  และวิชาชีพ 

1.6.1.1 จำนวน
นักศึกษาคงอยู่หลักสูตร
ปรญิญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

9,000 9,500 10,000 10,000 10,000 คน • พัฒนาศักยภาพนกัศึกษา      ตาม
ปรัชญาการจัดการเรียนรู ้ เชิงผลติ
ภาพ 

• ส่งเสริมการสรา้งสรรค์ผลงานของ
นักศึกษา เช่น เข้ารว่มประชุม
วิชาการเพื่อนำเสนอผลงานการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการแข่งขัน/
การประกวด  

• จัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรูใ้น
รายวิชาของหลักสตูร 

• จัดซ้ือจัดจ้างทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว  

• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 
 

สภา 

1.6 ผลิตและ
พัฒนาสมรรถนะ    
ของนักศึกษา 
ตามความ
เชี่ยวชาญ     
ด้านวิชาการ   
และวิชาชีพ1.6 
ผลิตและพัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาตาม
ความเชี่ยวชาญ     
ด้านวิชาการ   
และวิชาชีพ 

 1.6.1.2 จำนวน  
หลักสูตรท่ีมีการปรบัปรุง
หรอืพัฒนาหลักสูตรท่ีมี
การบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์
และ      ด้าน
สังคมศาสตร์ 

2 4 6 8 10 หลักสูตร • ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร      
วิธีการสอน/คำอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตรแบบบรูณาการระหว่าง
ด้านวิทยาศาสตร์และ                
ด้านสังคมศาสตร์ 
• ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรท่ีม ี    

การเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต 
• ประชาสัมพันธ์หลักสูตร          

การเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต 
• สำรวจและวิจัยผลิตผล          

ความต้องการของตลาด 
• พัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถ สร้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

สภา 
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กลยทุธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 
66 67 68 69 70  

1.6.1.3 ร้อยละของการ
เบิกใช้งบประมาณ        
ด้านวิชาการ 

80 80 80 80 80 รอ้ยละ • จ่ายค่าตอบแทนการสอนในเวลา
และนอกเวลา 
• จ่ายค่านิเทศ 
• จ่ายค่าตอบแทนกรรมการควบคุม

และสอบวิทยานิพนธ์ 
• จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

หลักสูตร 
• มอบทุนการศึกษา 
• ค่าปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

• คณะ/วิทยาลยั 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริม

วิชาการและ      
งานทะเบียน 

• กองพฒันานักศึกษา 

กองกลาง  

1.6.1.4 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี  ที่ได้งาน
ทำหรือ  ประกอบอาชีพ
หลัง  สำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ป ีใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 350 กิโลเมตร
ต่อจำนวนบณัฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

70 80 80 90 90 ร้อยละ • พัฒนาความรู้และทักษะของ
นักศกึษา 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ. สระแก้ว 
 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

สภา 
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3.1.2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐาน เปน็ทีย่อมรับและน่าเชื่อถือ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปา้หมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
2.1 ส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์   ท่ีมี
คุณภาพและตอบ
โจทย์     การ
พัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 

2.1.1 โครงการ
ผลิตผลงานวจิยัและ
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์
การพฒันาประเทศ 

2.1.1.1จำนวนสญัญาหรือ
โครงการวิจัยท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในการ
แก้ไขปญัหาความเหลื่อมล้ำ 
เสรมิสร้างพลังทางสังคม เพิม่
ขีดความสามารถของชุมชน
และท้องถิ่นในการพัฒนา
ตนเองและจดัการตนเอง 

10 12 14 16 18 สัญญา/     
โครงการ 

• พัฒนาระบบกลไกการจัดหาเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยท่ีตอบโจทย์          
การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น 

• จัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน 

• พัฒนาระบบกลไกการจัดหาเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น  

• บรหิารจัดการทุนวจิยัท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น 

• บ่มเพาะนักวจิยัในการเขียนข้อเสนอ
โครงการ 

• สนับสนุนการวิจัยท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น 

• จดัตัง้ Excellence Center แตง่ตัง้ 
Program Manager วางแผนและ
บริหารทุนวจิัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนา
เชิงพื้นท่ีและเชิงประเดน็ 

• แสวงหาพันธมิตรร่วมลงทุนพัฒนา
วิสาหกิจและกิจการในการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
 

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

ท่ัวไป 
• สถาบันวิจัย   

และพัฒนา 

สถาบันวจิยั
และพฒันา 

สภา 

2.1.1.2 จำนวนผลงานวิจัย
และนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนา  เชิงพื้นท่ีและเชิง
ประเด็น 
 

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

ท่ัวไป 
• ร.ร.สาธิต มรวอ. 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปา้หมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
 2.1.2 โครงการสร้าง

ความร่วมมือกับชุมชน
หรือหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อผลิตผล
งานวิจยั 

2.1.2.1 จำนวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์องค์ความรู้ใหม่ท่ี
เกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
ท้องถิ่นโดยใชก้ระบวนการวิจัย 

50 60 70 80 90 ผลงาน •  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
รว่มมือในการพัฒนาผลงานวิจัยและ
ศักยภาพนักวิจัย 

• ศึกษาประเด็นปัญหาสำหรับการวิจัย/
แก้ไขปัญหา 

• ดำเนินการวิจัยตามข้อตกลง       
ความร่วมมือ 

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

ท่ัวไป 
• สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

สภา 

2.2. ส่งเสริมการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ 
ท้ังในระดบัชาติ
และนานาชาติ 

2.2.1 โครงการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ท่ี
ตอบโจทย์การพฒันา
ประเทศ และได้รับ
การอา้งองิในระดับ
นานาชาติ 

2.2.1.1 รอ้ยละผลงานวิจัย
และนวัตกรรมตอบโจทย์    
การพฒันาเชิงพื้นท่ีและเชิง
ประเด็นท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อ
ผลงานวจิยัท้ังหมด 

40 45 50 55 60 ร้อยละ •  วางแผนและกำหนดเป้าหมายจำนวน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยและ
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาต ิ

• ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวตักรรมในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

• พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวตักรรม 

• เสริมสร้างความรู้ และทักษะท่ีเป็น
ประโยชน์ในการตพีิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีในระดับชาติและ
นานาชาติ 

• จดัทำวารสารวิจัยและพัฒนา            
วไลยอลงกรณ์ฯ  

• ส่งเสริมผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ี
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติท่ีตอบโจทย์การพัฒนา    
เชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

สถาบันวจิัย
และพฒันา 

สภา 

2.2.1.2 ร้อยละของจำนวน
บทความวิจัยของอาจารย์ท่ี
ได้รับการอา้งอิงจากฐาน TCI 
กลุ่ม 1 (ย้อนหลงั 5 ปี) ต่อ
จำนวนผลงานวิจยัท้ังหมด 

10 20 20 25 30 ร้อยละ • คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระกัว 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• งานวชิาศึกษา

ท่ัวไป 

สถาบันวจิยั
และพัฒนา 

re 

2.2.1.3 ร้อยละของจำนวน
บทความวิจัยของอาจารย์ท่ี
ไดร้ับอ้างอิงจากฐานข้อมูล
นานาชาติ Q1-Q4 (ย้อนหลัง 
5 ปี) ต่อจำนวนผลงานวิจัย
ท้ังหมด 

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

ท่ัวไป 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

re 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปา้หมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
2.2. ส่งเสริมการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ 
ท้ังในระดบัชาติ
และนานาชาติ 

2.2.1.4 ร้อยละของงานวิจัย
และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ท่ีไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติเพือ่ยกระดับ
มาตรฐาน/ในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน/การฝึกหัดครูต่อ
จำนวนผลงานวิจัยท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์
ท้ังหมด 

20 25 30 35 40 ร้อยละ • ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะ
อาจารย์เพื่อผลิตผลงานวจิัย และ
นวตักรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 

• ส่งเสริมการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงาน  
ด้านการจัดการเรียนรู้ 

• คณะครุศาสตร์ 
• ร.ร.สาธิตมรวอ. 

สถาบันวิจัย
และพฒันา 

สภา 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์/           
จดสิทธิบัตร         
ต่อยอดผลงานวจิัย 
นวัตกรรมและ     
งานสร้างสรรค์ 

2.2.2.1 จำนวนรายได้ท่ีเกิด
จากทรพัย์สินทางปัญญาท่ี
ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

3 5 5 10 10 ล้านบาท • พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการใช้
ประโยชน์/การจดทะเบียน 

• เสริมสร้างความรู้และทักษะนักวิจัยด้าน
การต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ 

• จัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ทางปญัญาในรูปแบบ Startup หรือ
กิจการร่วมค่า (Joint Venture) เพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานวิจยั
และภูมิปัญญาท้องถิน่  

• ส่งเสริมการนำผลงานที่ยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดในเชิง
พาณิชย์เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

 
 
 
 

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

และพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ใหม่ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปา้หมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
2.2. สง่เสริมการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ 
ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2.2.3 โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดบัชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

2.2.3.1 จำนวนการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือขา่ย 

5 7 9 11 13 ครั้ง • พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 

• จัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย  

• จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสร้าง
เครือข่ายวิจัยกับพันธมิตรวิจัยท่ัว
ประเทศ 
 

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

และพัฒนา 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

ใหม่ 

2.3. พัฒนา
ศักยภาพ      
การสร้างสรรค์
ผลงานวจิยั 
นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ 
ตามความ
เชี่ยวชาญของ
ศาสตร์ 

2.3.1 โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านวจิัยนวัตกรรม
และบริการวิชาการ 
(VALAYA 
Community-based 
Hub) 

2.3.1.1 รอ้ยละของงานวิจัยท่ี
เกิดจากความร่วมมือของ 
PMUs ชุมชน ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อจำนวน
งานวิจัยท้ังหมด 
 

20 20 30 40 40 ร้อยละ • พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย
นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
(VALAYA Community-based 
Hub) 

• ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย ท่ีเกิด
จากความร่วมมือของ PMUs ชุมชน 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

• บ่มเพาะให้ความรู้และพัฒนา
ผูป้ระกอบการทางสังคม (Social 
Entrepreneur) 

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

และพัฒนา 

สถาบันวจิัย
และพัฒนา 
 

 

2.3.1.2 จำนวนผู้ประกอบการ
ทางสังคม (Social 
Entrepreneur)    ท่ีได้รับการ
พัฒนาจากมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

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

ท่ัวไป 
• สถาบันวิจัย  

และพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปา้หมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

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

2.3.2 โครงการบริหาร
กองทนุเริ่มต้น
ผู้ประกอบการ       
(Pre Seed Fund) 

2.3.2.1 จำนวนผู้ประกอบการ
ท่ีไดร้ับการสนับสนุนจาก
กองทุนเริ่มต้นผูป้ระกอบการ          
(Pre Seed Fund) 
 

5 5 5 5 5 คน • จัดตัง้กองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ
และจัดหาเงินทุน  

• จัดสรรเงินทุนใหก้ับ startup บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ 

• ประเมินผลการดำเนินงานและพัฒนา
รปูแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 

• สถาบันวิจัย  
และพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

2.3.3 โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.3.3.1 รอ้ยละของอาจารย์ท่ี
ทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์
ท้ังหมด 

50 55 60 65 70 ร้อยละ • พัฒนา บ่มเพาะนักวิจัยให้สามารถ
จัดหาเงินทุนเพื่อการทำวิจัย พฒันา
กระบวนการจัดทำข้อเสนองานวิจัย
ท่ีมีประสิทธภิาพ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

สถาบันวิจัย
และพฒันา 

ใหม่ 
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3.1.3 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุน้ส่วนทางสงัคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมตอ่ยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

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

3.1.1 โครงการ
ประสานงาน
เครือข่าย        
ความร่วมมือกับ
หุน้ส่วนทางสังคม
เพือ่พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

3.1.1.1 จำนวน
ผลงานหรือผลติภณัฑ์   
ท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วน   
ทางสังคมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น   

20 25 30 35 40 ผลงาน • แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วน
ทางสังคม  
• ทำข้อตกลงความร่วมมือ  
• จัดทำแผนพัฒนาการสร้าง แบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
• ดำเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
• ร่วมพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

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

การเรียนรู้และ
บริการวชิาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการชาการ 

 

3.2. ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพโรงเรียน
เครือข่ายเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
 

3.2.1 โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
โรงเรียนเครือข่าย
และต้นแบบ    
ด้านการศึกษา 

3.2.1.1 จำนวน
โรงเรียนเครอืข่าย    
ท่ีมีแผนและกิจกรรม
ในการยกระดบั     
การจัดการเรียนรู้      
ท่ีมคีวามเป็นเลศิ 

35 40 45 50 55 ร.ร. • ศึกษาศักยภาพของโรงเรียนในพื้นท่ี  
• พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ  
• พัฒนากิจกรรมในการพัฒนา

โรงเรียนเครือข่ายประเมิน
ความสำเร็จ  

• จัดทำแผนพัฒนากิจกรรมในระยะ
ยาวเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรู้สู่
ความเปน็เลิศ 
 
 

• คณะครุศาสตร์ 
• สำนักส่งเสริมวชิาการ

และงานทะเบยีน 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

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

  3.2.1.2 จำนวน
โรงเรียนต้นแบบ
ประจำพ้ืนท่ีในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้ว 

2 4 6 8 10 ร.ร. • จัดกิจกรรมพฒันาความร่วมมือกับ
โรงเรยีนเครือข่าย  

• สร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียน
การสอนแบบ Active learning  

• ร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนโดยการใช้รูปแบบของ
โรงเรียนสาธิต  

• ประเมินความสำเร็จและขยายผลสู่
โรงเรียนในพื้นท่ีให้เพิม่มากขึ้น  

• ร.ร.สาธิต มรวอ. ร.ร.สาธิตมรวอ. สภา 

3.2.2 โครงการ 
จัดตัง้พัฒนา
โรงเรียนสาธิต
จังหวัดสระแก้ว 

3.2.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
จัดตัง้โรงเรียนสาธิตใน
จังหวัดสระแก้วเพื่อ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
และการวิจัยโรงเรียนใน
ท้องถิ่นสู่ระดับสากล 

2 3 4 5 5 ระดบั • จัดต้ังโรงเรียนสาธิตในจังหวัด
สระแก้ว/ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมคีวามรู้และเป็นพลเมืองแห่ง
อนาคต 

• ประชาสมัพันธ์รับสมัคร 
นิทรรศการ/open house 

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

มรวอ.สระแก้ว สภา 

3.2.2.2 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีสมัครเข้า
เรียนโรงเรียนสาธิตใน
จังหวัดสระแก้วเป็นไป
ตามแผนการรับ 

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

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ  
งานทะเบียน 

 

3.3 ยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก
ด้วยกลไก BCG 
Economy Model 
 

3.3.1 โครงการ
ยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก 
ด้วยกลไก BCG 
Economy 
Model 

3.3.1.1 จำนวน
ผลงานเชิงประจักษ์   
ในการพัฒนาพื้นท่ี
แบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ BCG 

10 15 20 25 30 ผลงาน • จัดทำแผนบริการวิชาการ 
• พัฒนาฐานข้อมลูพืน้ฐาน ปัญหาและ

ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิ่น 
• สำรวจความต้องการของหน่วยงาน/

ชุมชน จัดทำแผนท่ี (mapping) 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• สำนักส่งเสริม      

การเรียนรู้และ   
บริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

ใหม่ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
Economy ความเช่ียวชาญของพื้นท่ี บุคลากร 

เครือข่าย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
• พัฒนาพื้นท่ีแบบบูรณาการตามโมเดล

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 
• จัดทำแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์

เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
• เมืองสร้างสรรค์เพื่อการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน 
• พัฒนาศักยภาพ Non-degree 

(Reskill/Upskill) สำหรับ
ผูป้ระกอบการท้องถิ่น 

3.4. ส่งเสริมการ  
สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม    
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
 

3.4.1 โครงการ
ส่งเสริมการ   
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

3.4.1.1 จำนวน
ผลงานหรือนวัตกรรม  
จากการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม      
ท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจ 

10 15 20 25 30 ผลงาน • ส่งเสริมการนำเสนอผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษแ์ละฟื้นฟู
มรดกวฒันธรรม 

• ยกระดับการพึ่งพาตนเองแปลงทุน
วัฒนธรรมสู่สินค้าและบริการเชิง
วัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

• ประกวดผลงานศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานศิลปวัฒนธรรม 

กองพฒันา
นักศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 

3.5. พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
“มหาวิทยาลัย     
เชิงพื้นท่ี” 
 

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

3.5.1.1 จำนวนเงิน
รายได้ท่ีเกิดจากการ
ส่งเสริมให้
มหาวิทยาลยัเป็น    
ขั้วความเจริญ
เศรษฐกิจเชิงพื้นท่ี 
วิจยั พัฒนานวัตกรรม
บริการวิชาการเพือ่
พัฒนาสินค้าชุมชน 
ท้องถิ่น 

4 6 8 10 12 ล้านบาท • ส่งเสริมมหาวิทยาลยัให้เปน็ผูซ้ื้อ
สินค้าจากชุมชน  

• พัฒนารูปแบบการตลาดสำหรับขาย
สินค้าให้ชุมชน 

• พัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สินค้าชุมชน 

• ส่งเสริมการประกอบการทั้งภายใน
และภายนอกบนความร่วมมือของ
เครือข่าย 

• คณะ/วิทยาลัย 
• สำนักส่งเสริมการ

เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

• สถาบันวิจัยและพัฒนา 
• งานบริหารทรัพย์สิน

และรายได้ 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

สภา 

3.5.2 โครงการ
อนุรักษพั์นธุกรรม
พืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

3.5.2.1 จำนวน
เครือข่ายใหม่ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
หรืองานฐาน
ทรพัยากรทอ้งถิ่น 

3 4 5 6 7 เครือข่าย • สร้างเครือข่ายการดำเนินงานตาม
โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 

• สำนักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

ใหม่ 

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

2 3 4 5 6 หน่วย • สำนักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวชิาการ 

ใหม่ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 

3.6. ส่งเสริมงาน
พันธกิจสัมพนัธ์
ตามอัตลักษณ์และ
ความเชี่ยวชาญของ
ศาสตร์ 
 

3.6.1 โครงการ
ส่งเสริม         
งานพันธกิจ
สัมพันธ์ตาม     
อตัลักษณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
ของศาสตร์/คณะ 

3.6.1.1 จำนวน  
ผลงานเชิงประจักษ์
หรือนวัตกรรมท่ีเกิด
จากการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab)  

5 7 9 11 13 ผลงาน • พัฒนาทักษะบุคลากรและนักศึกษาใน
การทำงาน   เชิงปฏบิัติการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

• พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการเรียนรู้       
เชิงปฏิบัติการทางสังคม (social lab) 
โดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน 

• จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรจัดการ
เรียนการสอนผ่านการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 
โดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้าง   
การเปลี่ยนแปลงร่วมกันในพ้ืนที ่

• สร้างผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social 
Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพ่ือสร้าง
การเปลี่ยนแปลงร่วมกนัในพ้ืนที่ 

• สร้างต้นแบบ (Prototype) เพ่ือ
ทดลองวิธีทำงานร่วมกันแบบใหม่ 
สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ 
(Collaborative Culture) 

• พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน  

• ศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

• ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนา  
• ประเมินผลความสำเร็จจัดการความรู้

อย่างเป็นระบบ 

• กองพัฒนานักศกึษา กองพัฒนา
นักศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 

3.6.1.2 จำนวน
โครงการบริการ
วิชาการที่มีการ       
ต่อยอดสู่ผลงานวิจัย
รับใช้สังคม 

2 3 4 5 6 ผลงาน • พัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจาก
การดำเนินการพัฒนาเชิงพืน้ท่ีใน
รูปแบบงานวจิัยเชิงพื้นท่ี 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว  
• สำนักส่งเสริมการ

เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

สถาบันวิจัย  
และพฒันา 

ใหม่ 
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปน็ดิจิทัล เพือ่มุ่งสู่ความเปน็เลศิ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หนว่ย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
4.1. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการ
บริหารงาน  ของ
มหาวิทยาลยัเพื่อมุง่
สู ่         ความเป็น
เลิศ 

4.1.1 โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย    
ตามเกณฑ์  คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

4.1.1.1 ร้อยละของคณะ/
วิทยาลัยท่ีมีผลการ
ประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) ไม่ตำ่กว่า 200 
คะแนน  

60 70 80 90 100 รอ้ยละ • จัดอันดับมหาวิทยาลยัเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

• บริหารจัดการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA  

• บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อรับ
การตรวจประเมินภายนอก  

• พัฒนาระบบการทำงานเพือ่ปิดช่องว่าง
ของการพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx 

• พัฒนาระบบการถ่ายทอดวิธีการ
ดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx  

• รายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 
EdPEx 

• ประเมนิผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 
EdPEx 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

 

กองนโยบาย
และแผน 

สภา 

4.1. พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และการบริหารงาน  
ของมหาวิทยาลัย
เพื่อมุง่สู่          
ความเป็นเลิศ 

4.1.2 โครงการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรสู่
มหาวิทยาลัย       
แห่งความสุข 

4.1.2.1 ค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันของบุคลากรท่ีมี
ต่อมหาวิทยาลัย 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 ค่าเฉลี่ย • กำหนดปัจจัยความผูกพัน  
• พัฒนากิจกรรมในการสร้างความผูก  
• กำหนดตวัชี้วัดความผูกพนัและวิธีการ

ประเมินความผกูพนั  
• ประเมินและปรับปรุงผลการดำเนินการ 

 
 
 
 

 

• งานบริหาร   
งานบุคคล 

กองกลาง สภา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หนว่ย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

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

4.1.2.2 ร้อยละ     ของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ       
ด้านบุคลากร 

90 90 90 90 90 ร้อยละ • การบริหารเงินเดือน 
• ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง      
• ค่าล่วงเวลา 
• ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ 
• บริหารกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย  
• บริหารการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
• บริหารระบบการประเมินผลบุคลากร 

• งานบริหาร   
งานบุคคล 

กองกลาง ใหม่ 

4.1.3 โครงการ
ปรับปรงุภาพลักษณ์
และส่งเสริม
การตลาด 

4.1.3.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ    ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยี   ตามพันธ
กิจมหาวทิยาลัย 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 ค่าเฉลี่ย • จัดทำแผนปรับภาพลักษณ์องค์กร 
• พัฒนาบุคลากร อาคารสถานท่ี ส่งเสริม

ภาพลักษณ์ 
• จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
• จัดกิจกรรมสง่เสริมการตลาดและการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น 

• ทุกหน่วยงาน กองกลาง 
 

สภา 

4.1.4 โครงการ
ส่งเสริมการจดัการ
ความรู้  เพื่อพัฒนา
คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย      

4.1.4.1 จำนวน
นวัตกรรม                          
หรือเทคโนโลยี      การ
บริหารจัดการ    ท่ี
นำมาใช้ในการ  เพิม่
ความสามารถให้กับ
อาจารย์ บุคลากรและ         
ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  

6 7 8 9 10 นวัตกรรม •  ปรับระบบการปฏบิัติงาน 
• พัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะ

ในการจัดการความรู้ภายในองค์กรและผูมี้
ส่วนได้เสีย 

•  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการ  
บูรณาการระหว่างศาสตร์ 

• พัฒนาระบบจาก analog เป็น digital 
• โครงการ 1 นวัตกรรม 1 คณะ/หน่วยงาน 

 
 
 

• ทุกหน่วยงาน กองกลาง  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หนว่ย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
4.1. พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และการบริหารงาน  
ของมหาวิทยาลัย
เพื่อมุ่งสู ่         
ความเปน็เลศิ 

4.1.5 โครงการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสาย
วิชาการด้านคุณวุฒิ
และการดำรง
ตำแหนง่ทาง
วิชาการ 

4.1.5.1 ร้อยละอาจารย์
ประจำชาวต่างชาติต่อ
อาจารย์ประจำสถาบัน
ท้ังหมด 

5 7 9 11 13 รอ้ยละ •  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อแสวงหาอาจารย์ต่างชาติเพือ่
ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

• จ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อร่วมพฒันา
มหาวิทยาลยั 

• เสริมสร้างความรู้และทักษะสำหรับ
อาจารย์ชาวต่างชาติ 

• คณะ/วิทยาลยั 
• บัณฑิตวิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานศูนย์ภาษา 

กองกลาง สภา 

4.1.5.2. ร้อยละของ
อาจารย์ท่ีไดร้ับรางวัลใน
การจัดกาเรยีนการสอน 
มีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์และขับเคลื่อน
พันธกิจสัมพันธ์ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ
ต่อจำนวนอาจารย์
ประจำท้ังหมด 

44 46 48 50 52 ร้อยละ • เสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากร 
• จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญ

ของบุคลากร 
• สนับสนุนบคุลากรเข้าร่วมการแข่งขัน    

การประกวด 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบยีน 

re 

4.1.5.3 ร้อยละของ
อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

42 44 46 48 50 รอ้ยละ • จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
• จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์คุณวฒิุ    

ปริญญาเอก  
• มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

• คณะ/วิทยาลยั 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 
• งานศูนย์ภาษา 

กองกลาง สภา 

4.1. พัฒนาคุณภาพ   
การศึกษาและ การ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 4.1.5.4 รอ้ยละของ
อาจารย์ท่ีดำรงตำแหน่ง
ทางวชิาการ 

50 54 58 62 64 ร้อยละ • การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรง
บันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสงูขึ้น 
• ส่งเสริมการเข้าสูต่ำแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์และบุคลากร 

• คณะ/วิทยาลัย 
• มรวอ.สระแก้ว 
• งานวิชาศึกษา

ท่ัวไป 
• งานศูนย์ภาษา 

กองกลาง 
 
 

สภา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หนว่ย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
4.2. พัฒนาการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลัยตาม
หลัก      ธรรมาภิ
บาล (Good 
Governance) 

4.2.1 โครงการ
ปรับปรงุกฎหมาย
เพือ่ตอบสนองการ
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

4.2.1.1 ระดับความสำเร็จ
การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ 
กฎ ระเบยีบท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อ
การเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4 4 4 4 5 ระดับ • พัฒนา ปรับปรุง พรบ. กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ  
• บริหารจัดการงานนิติการ 
• ส่งเสริมการรับรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านบริหารจัดการ 

• งานนิติการ กองกลาง re 

4.2.2 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ       
การบริหารสำนักงาน 

4.2.2.1 ร้อยละของการ
เบิกงบประมาณบริหาร
สำนักงาน 

100 100 100 100 100 ร้อยละ • บริหารจัดการสำนักงาน (เชื้อเพลงิ วัสดุ
สำนักงาน วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ) 
• ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานท่ี 
• จา่ยเบี้ยประกันชีวิตของนักศึกษา 
• บริหารจัดการความเสี่ยง 
• ตรวจสอบภายใน 
• ดำเนินงานด้าน IT 
• ประเมินผลการดำเนินงานของคณะ ศูนย์ 
สำนัก ร.ร.สาธิต และมหาวิทยาลัย  

• กองกลาง กองกลาง ใหม่ 

4.2. พัฒนาการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลัยตาม
หลัก      ธรร
มาภิบาล (Good 
Governance) 

4.2.3 โครงการจัด
ประชุมเพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

4.2.3.1 ร้อยละของการ
เบกิจ่ายงบประมาณ
ตามแผนการจัดประชุม 

100 100 100 100 100 ร้อยละ • ประชุมคณะกรรมการภายในหน่วยงาน 
• ประชุมคณะกรรมการ สภาวิชาการ 
• ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
• ประชุมคณะอนุกรรมการประเมิน

มหาวิทยาลยั 
• ประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

• งานการเงินและ
บัญชี 

กองกลาง  

4.2.4 โครงการ
บริหารจัดการ
รายไดส้ินทรัพย์ 

4.2.4.1 ร้อยละการ
เพิม่ขึน้ของรายไดง้าน
บริหารทรัพย์สินและ
รายได ้ 

30 40 50 60 70 ร้อยละ • จดัหารายไดจ้ากสินทรัพย์ 
• พัฒนาธุรกิจเพือ่สร้างรายได้ให้กับ

มหาวิทยาลัย 

• งานบริหาร
ทรัพย์สนิและ
รายได้ 

กองกลาง  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หนว่ย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
4.2.5 โครงการ
บริหารจัดการ
งบประมาณอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

4.2.5.1 สัดส่วน
งบประมาณแผ่นดินตอ่
งบประมาณรายได้ 

50:50 50:50 50:50 40:60 40:6
0 

สัดส่วน • วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการใน
การใช้งบประมาณ  

• พัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัย
เพือ่ความเป็นเลิศ  

• ติดตามการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  
• ปรับปรุงผลการดำเนินการ 

 
 

 
 

• ทุกหน่วยงาน กองนโยบาย
และแผน 

สภา 

4.3 ส่งเสริมการ
นำระบบ Digital 
มาใช้ในการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัย 

4.3.1 โครงการ
พัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลยัสู่
ความเป็น Digital 

4.3.1.1.จำนวนระบบงาน
การบริการ การบริหาร
จดัการท่ีมีการปรับปรุง
หรือพัฒนาใหม่โดยมี
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน 

2 3 4 5 6 ระบบ • พัฒนาระบบงานการบริการ การบริหาร
จัดการทีน่ำ Agile และ เทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชใ้นการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน 

 
 

• งานศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

กองกลาง สภา 

4.3.2 โครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีจัด
กิจกรรมนวตักรรม 

4.3.2.1 ร้อยละของ
โครงการพัฒนาพื้นท่ีจัด
กิจกรรมนวัตกรรมของ
คณะ/วิทยาลัยท่ีมีการ
ดำเนินการสำเร็จตาม
แผนการจัดตั้งพื้นท่ีจัด
กิจกรรมนวัตกรรม 
(Innovation Space) 

65 70 75 80 80 ร้อยละ • สำรวจสภาพปัญหา   ความต้องการในการ
พัฒนา Innovation Space  

• วิเคราะห์และจัดทำแผนการดำเนินงาน
พัฒนา Innovation space  

• ดำเนินการตามแผนงานพัฒนา 
Innovation space 

• ติดตามและประเมนิผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนา Innovation space 

• ทุกหนว่ยงาน กองกลาง สภา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หนว่ย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน KPI 

66 67 68 69 70 
4.3 ส่งเสริมการนำ
ระบบ Digital มา
ใช้ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

4.3.3 โครงการ
พัฒนาแพลตฟอร์ม   
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

4.3.3.1 จำนวนผูใ้ช้งาน
แพลตฟอร์มการพัฒนา
ครูและสถานศึกษาเพื่อ
การจัดการเรียนรู้         
ท่ีเป็นเลิศ  

500 1,000 1,500 2,000 2,50
0 

คน • พัฒนาแพลตฟอร์มความร่วมมือกับหนว่ยงานใน
พื้นที่ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาสถาน
ประกอบการและผูป้ระกอบการ 

• พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 
• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กบัประชาชนและ

บุคลากรเข้าใช้ Platform แพลตฟอร์มการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 

•  พัฒนาทักษะให้กับบุคลากรรองรับการจัดทำ
รายวิชาเพื่อใช้แพลตฟอร์ม (Platform) การ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 

• สนับสนุนทรัพยากรเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน ์

• สร้างช่องทางการเรียนรู้  แบบออนไลน ์
• พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
• สนับสนุนทรัพยากรเพื่อรองรับการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน ์
• สร้างช่องทางการเรียนรู้  แบบออนไลน ์
• พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
• สนับสนุนทรัพยากรเพื่อรองรบัการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ 
• สร้างช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
• พัฒนาส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 
 
 

 
 

• สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สภา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
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66 67 68 69 70 
4.4. พัฒนา
มหาวิทยาลัย    
เชิงนิเวศ          
สู่ต้นแบบ
มหาวิทยาลัย     
สีเขียว 

4.4.1 โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย      
สีเขียว 

4.4.1.1 ร้อยละ      
ความหนาแน่น        
การพัฒนาและ       
รักษาพื้นท่ีสีเขียว 

65 70 70 70 75 ร้อยละ •  เพิม่หรือรักษาความหนาแน่นของการใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีสีเขียว 

• งานภมูิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

กองกลาง สภา 

4.4.1.2 ร้อยละการ
ลดลงของการใช้
พลังงานไฟฟ้า 

5 5 5 5 5 รอ้ยละ • การประปา 
• การบำบัดน้ำเสยี 
• การระบายน้ำ 
• การป้องกันน้ำท่วม 
• การจัดการขยะ 
• การไฟฟ้า 
• การสื่อสารและโทรคมนาคม 
• การดับเพลิง 
• พัฒนาระบบพลังงานทดแทน 

• งานอาคาร
สถานท่ี 

กองกลาง แผน 

4.4.2 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ อาคาร
สิ่งก่อสร้าง และ
สาธารณูปโภค 

4.4.2.1 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของพื้นท่ีอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้าง 

20 20 20 20 20 รอ้ยละ • ปรับปรุงพื้นท่ีเพือ่ส่งเสริมต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ Productive Learning 
(Learning Space) 

 

• งานอาคาร
สถานท่ี 

กองกลาง แผน 

4.5. พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของโรงเรยีน
สาธิตมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ            วไล
ยอลงกรณ์    ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

4.5.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล    
การบริหารโรงเรียน
สาธิต มรวอ. 

4.5.1.1 ร้อยละของการ
เบกิจ่ายงบประมาณของ 
ร.ร.สาธิต มรวอ.       
ตามแผนท่ีกำหนด 

90 90 90 90 90 ร้อยละ • จัดสวัสดิการสำหรับนักเรียน 
• บริหารจัดการสำนักงาน 
• สานสัมพันธโ์รงเรียน ชุมชน และ
ผู้ปกครอง  
• ซ่อมบำรุง และพัฒนาอาคารสถานท่ี
บริหารห้องปฏิบัติการ 

• ร.ร.สาธิตมรวอ. ร.ร.สาธิตมรวอ. แผน 

4.5.1.2 ค่าเฉลีย่ความ   
พึงพอใจของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียของ              
ร.ร.สาธิต มรวอ.ในทุกมิต ิ

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ค่าเฉลี่ย • ร.ร.สาธติมรวอ. ร.ร.สาธติมรวอ. แผน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4  

การติดตามและประเมินผล 
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1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการของแผน 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไก
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสำคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่
คณะผู้บริหาร    ทุกระดับรวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การ
ดำเนินงานที่กำหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงาน  ตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สำนัก ผ่านกระบวนการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกำหนดนโยบาย       การจัดสรร
งบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหาร
งบประมาณ ให้เอ้ืออำนวยต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดให้มีการกำหนดกรอบการประเมินผลระบุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์    เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง 
จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก           
ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 

เพ่ือทำให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานและ
เป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกำหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
ตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  
Scorecard โดยกำหนดจัดให้มีการกำหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมี
ประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนา
องค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

3.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนการดำเนินการเพ่ือนำยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมี
การพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้
ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อความสำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขท่ีจำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
      1.การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลใน

เชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยควรนำเสนอสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วน
ของสภามหาวิทยาลัย คณะ สำนัก รวมทั้ งสำนักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการ
ดำเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 

         2. การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิ งผลั กดันจากกลไกภายในอันได้แก่  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจำเป็นต้องมีการนำเสนอจัดการ
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ประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน
เป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินเป็นระยะเพ่ือรับทราบความก้ าวหน้าและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

        3.การมีเวทีหรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดำเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

        4. การกำหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อ
สาธารณะ โดยต้องนำเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
โครงการที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
เป็นระยะ เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลมาก
ยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการนำเสนอ เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่มีอยู่
ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัด
รายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

3.2. ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 

  1.การพัฒนาผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงานและการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งเคยชินอันเป็น
ภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจำเป็นต้องใช้เวลาและ     ความ
ต่อเนื่องในการดำเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคลดังนั้ นการมี
โครงข่ายของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามแผน 

2.การร่วมมือกันการทำงานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์สืบเนื่องจากกระบวนการนำยุทธศาสตร์
รวมทั้งนโยบายไปสู่การปฏิบัติ       เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนต้องอาศัย
ความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการ
ทำงานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้การดำเนินการขับเคลื่อนการ
ดำเนินการประสบผลสำเร็จ 

3. การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจใน
ทิศทางยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่าน
กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทำให้หน่วยงาน บุคลากร ที่เก่ียวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดำเนินการที่ได้มีการกำหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหาร
หลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสำเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจ
ตามผลงาน เป็นต้น 

4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วม
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ในการติดตามการดำเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกปี และ
นำเสนอผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะและนำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 
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