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ค าน า 
 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี    
งบประมำณ พ.ศ. 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย  และเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนภำยใต้กรอบและทิศทำงที่ชัดเจน  ตลอดจนจัดท ำโครงกำรที่ตอบสนองตัวชี้วัดตำมพันธกิจและระบบ 
กำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรประกอบด้วยนโยบำย วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์   
ประเด็นยุทธศำสตร์  ตัวชี้วัด  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน  งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร และผู้รับผิดชอบ  โดยบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องของส ำนักส่งเสริม
กำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนและประสำนง ำน รวมทั้งใช้เป็น
กรอบในกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
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แผนปฏิบัติการ ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ปรัชญา  

น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมชุมชน 
อัตลักษณ์ 

 บัณฑิตจิตอำสำ พัฒนำท้องถิ่น 

เอกลักษณ์  

 เป็นสถำบันที่น้อมน ำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยม  

                    LEARN 

                       L = Learning ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง        
                        E = Engagement = งำนพันธกิจสัมพันธ์พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
                        A = Active = กระตือรืนร้นในกำรด ำเนินงำน  
                         R = Relationship = สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงำนเครือข่ำยและชุมชนท้องถิ่น 
                         N = Network = สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือควำมยั่งยืน 

 
สมรรถนะหลัก  
                    1. บริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น และสังคม 
                     2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท 
 
วิสัยทัศน์   
                    มุ่งงำนพันธกิจสัมพันธ์ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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พันธกิจ   
ส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  ด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำย  พัฒนำชุมชน ท้องถิ่น 
และสืบสำนศำสตร์พระรำชำ 

 
เป้าประสงค์ 

1. กำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม หรือนวัตกรรมชุมชนที่สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมหรือชุมชน กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ 
                          สังคม และชุมชนในพื้นที่เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมืองำนพันธกิจสัมพันธ์ และสืบสำนศำสตร์พระรำชำในกำรพัฒนำชุมชน และท้องถิ่น  
3.   สนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี  

                          มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  (มรวอ. - อพ.สธ.)  
4. มีแหล่งกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมสังคมหรือชุมชน ตำมศำสตร์พระรำชำ 

 
นโยบาย 

1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกระบวนกำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย หรือมีกำรต่อยอดควำมรู้กับชุมชน 
     ท้องถิ่น และองค์กำรเป้ำหมำยที่ก่อให้เกิดรำยได้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และชุมชน หรือองค์กำรเป้ำหมำย มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ กำรพัฒนำ 

ศักยภำพอำจำรย์ ที่มีผลต่อกำรผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนในกำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ตำมควำมต้องกำรของสังคม หรือชุมชน  และก่อให้เกิดวิจัยชุมชน เพ่ือสร้ำง 

คุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ให้เกิด  กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
        4. เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำชุมชน หรือองค์กำรเป้ำหมำย ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำ 

5. กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนพันธกิจสัมพันธ์ และงำนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ ส่งเสริมและพัฒนำให้มีกำรน ำไปใช้ในพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิต 
        6. เสริมสร้ำงกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม และหลักธรรมมำภิบำลให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
        7. เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง    
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เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้ก ากับติดตาม 

เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู ้มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้น ำกำรเปลีย่นแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

1.10 จ ำนวนชุมชนที่นักศึกษำและบุคลำกรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริงแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำชุมชนในมิติด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ชุมชน 
 

1 
 
 

อ.นักพัฒนำ อ.ดร.วรรีัตน์ สมัพัทธ์พงศ์ 

เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมในกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุง     
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ ์และฟื้นฟมูรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์ประชำชนในพ้ืนท่ีมีคุณภำพชีวิตที่ด ี
3.1 จ ำนวนชุมชนที่มีศักยภำพจัดกำรตนเอง ชุมชน 1 อ.นักพัฒนำ อ.ดร.วรรีัตน์ สมัพัทธ์พงศ์ 

3.4 จ ำนวนเงินรำยได้ทีเ่กิดจำกกำรส่งเสริมใหม้หำวิทยำลัยเป็นข้ัวควำม
เจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนำนวัตกรรมบริกำรวิชำกำร เพื่อพัฒนำ
สินค้ำชุมชน 

บำท 200,000  อ.นักพัฒนำ อ.ดร.วรรีัตน์ สมัพัทธ์พงศ์ 

3.5 จ ำนวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น ำไปใช้เพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่
กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงพื้นที่ 

เรื่อง 1 อ.นักพัฒนำ อ.ดร.วรรีัตน์ สมัพัทธ์พงศ์ 

3.6 ร้อยละของจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อจัดหำ
รำยได้ต่อจ ำนวนเงินรำยได้ทั้งหมด 

ร้อยละ 5 อ.นักพัฒนำ  
นำยเมธี  ถูกแบบ 

น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
นำยภำนุวัฒน์  ดวงภมร 

 
 

อ.ดร.วรรีัตน์ สมัพัทธ์พงศ์ 
ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำ 
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        ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์          
                 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม  
                   กลยุทธ์ 

1.1 สร้ำงควำมร่วมมือทั้งภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัยปรับปรุงหรือพัฒนำหลักสูตรแบบบูรณำกำรรูปแบบใหม่ 
1.2 สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
1.3 ยกระดับกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning Philosophy)  
1.4 พัฒนำเครือข่ำยพันธมิตรร่วมจัดกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกล 
1.5 สร้ำงบัณฑิตสมรรถนะสูง บ่มเพำะควำมเป็นผู้ประกอบกำร จิตอำสำ และสร้ำงวิศวกรสังคม 
1.6 พัฒนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำ 

                     1.7 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรผลิตครูที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออำชีพ 
  

                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐำนรำก  
                 กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนำแผนผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมตำมโจทย์เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น  
2.2 พัฒนำข้อเสนอแนะนโยบำยสำธำรณะโดยใช้ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพ่ือพัฒนำพื้นที่แบบบูรณำกำร 
2.3  สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัยในกำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ เสริมพลังทำงสังคม 
2.4  สร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
                กลยุทธ์  

        3.1 พัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงพ้ืนที่ต้นแบบเพื่อเร่งผลิตผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
              3.2 พัฒนำส่งเสริมกำรสร้ำงแบรนด์เมืองแห่งอนำคตตำมรูปแบบกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (BCG) 
               3.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคม เพ่ือพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

3.4 พัฒนำกระบวนกำรห้องปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Lab) 
3.5 ท ำนุบ ำรุง สืบสำน ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
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3.6 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นขั้วควำมเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Market place) 
3.7 มุ่งพัฒนำมหำวิทยำลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.8 ส่งเสริมสนับสนุนโครงกำรพระรำชด ำริ 

 
                ยุทธศาสตร์ 4  บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
                กลยุทธ์ 

       4.1 พัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Green University) 
4.2 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University) 
4.3 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial University) 
4.4 พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) 
4.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance University) 
4.6 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 
4.7 พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข (Happy University) 
4.8 ปรับภำพลักษณ์องค์กร (rebranding) 
4.9 บริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 
4.10พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรโรงเรียนสำธิต 
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โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

1.2 สร้ำงควำม
ร่วมมือกับเครือข่ำย
เพื่อกำรเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong 
Learning) 

1.2.1 โครงกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
หลักสตูรเพื่อรองรบั
กำรเปลีย่นแปลง
และตอบสนองกำร
เป็นมหำวิทยำลัย
แห่งกำรเรียนรู้  

1.2.1.1. จ ำนวนหลักสูตร
ระยะสั้นท่ีเปดิสอนเพื่อ 
Upskill/Reskill/Life 
Long Learning ที่
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนในท้องถิ่น 
และหน่วยงำนภำยนอก 
 

1 
หลักสตูร 

 ขับเคลื่อนศูนย์กำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ.ปทุมธำนี 
 ขับเคลื่อนศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ.สระแก้ว 
 

●  งบแผ่นดิน 
    (800,000 บำท) 
 
●  งบแผ่นดิน  
   (700,000 บำท) 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
อ.นักพัฒนำ 
 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
อ.นักพัฒนำ 
 

1.5 สร้ำงบัณฑิต
สมรรถนะสูง บ่ม
เพำะควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร    
จิตอำสำ และ 
สร้ำงวิศวกรสังคม  
 

1.5.4 โครงกำร
เสรมิสร้ำงทักษะ
กำรเป็นวิศวกร
สังคมเพื่อตอบ
โจทย์  กำรพัฒนำ
ของประเทศ 
 
 
 
 

1.5.4.1 จ ำนวนโครงกำร
ของมหำวิทยำลัยที่ 
นักศึกษำและบุคลำกร
ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริงแก้ไข
ปัญหำและกำรพัฒนำ
ชุมชนในมิติด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมจน
เกิดผลงำน  เชิงประจักษ์ 

1 
โครงกำร 

 โครงกำรยกระดับพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้
ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก 
 

 งบแผ่นดิน  
    (3,900,000 บำท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.4.2 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรสร้ำงวิศวกร
สังคมเพื่อตอบ
โจทย์กำรพัฒนำ
ของประเทศ 

ระดับ 
3 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐำนรำก  
กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

2.1 พัฒนำแผน
ผลิตผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมตำมโจทย์
เชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น 

2.1.7 โครงกำร
พัฒนำงำนบริกำร
วิชำกำรสู่งำนวิจัย
และนวัตกรรมเชิง
พื้นที่และ       
เชิงประเด็น  

 

 

 

2.1.7.1 จ ำนวนผลงำน
วิชำกำร วิจัยและ
นวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็นที่ไดร้ับกำร
เผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

1 
 ผลงำน 

 โครงกำรยกระดับพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้
ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก 
 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักพันธกิจสัมพันธ์ 
(Upskill-AM) 
 

 
 
 
 งบแผ่นดิน 
    (300,000 บำท) 
 
 
 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.สุภำพร  แซ่ภู่ 
 
 
 
 
 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.สุภำพร  แซ่ภู่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1 พัฒนำงำน
บริกำรวิชำกำรสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัย
เชิงพื้นที่ต้นแบบ
เพื่อเร่งผลิตผลงำน
วิชำกำรรับใช้สังคม 

3.1.1 โครงกำร
พัฒนำงำนบริกำร
วิชำกำร   สู่งำนวิจัย
และนวัตกรรมเชิง
พื้นที่และเชิง
ประเด็น 

3.1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรสร้ำงผลงำนของ
อำจำรย์รับใช้สังคม 

ระดับ  
3 
 

 โครงกำรยกระดับพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้
ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก 
 โครงกำร รวบรวม ประมวลผล 
จัดท ำรำยงำนโครงกำร คู่มือ
ควำมรู้ สื่อเรียนรู้ 
 โครงกำรจดัเวทีน ำเสนอ
บทเรียนและข้อเสนอเชิง
นโยบำย 
 โครงกำรบริหำรจัดกำร VRU 
Green Farm เพื่อยกระดับ
รำยได้ชุมชน 

 
 
 
 งบแผ่นดิน 
    (650,000 บำท) 
 
●  งบแผ่นดิน  
    (1,000,000 บำท) 
 
● งบแผ่นดิน  
    (50,000 บำท) 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
อ.นักพัฒนำ 
 
 
อ.นักพัฒนำ 
 
 

อ.ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ 
น.ส. วิไลลักษณ์  กำรุญวงค์ 
 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
อ.นักพัฒนำ 
 
 
อ.นักพัฒนำ 
 
 

อ.ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ 
น.ส. วิไลลักษณ์  กำรุญวงค์ 
 

3.2 พัฒนำส่งเสรมิ
กำรสร้ำงแบรนด์
เมืองแห่งอนำคต
ตำมรูปแบบกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ 
(BCG) 
 

3.2.1 โครงกำร
พัฒนำศักยภำพ
ท้องถิ่นแบบบูรณำ
กำรตำมรูปแบบกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ 
(BCG) เพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของ

3.2.1.1ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรพัฒนำศักยภำพ
ท้องถิ่นแบบบูรณำกำร
ตำมรูปแบบกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ (BCG) 

ระดับ 
4 

 โครงกำรยกระดับพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้
ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
 
 
 

อ.นักพัฒนำ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
3.3 สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทำงสังคม 
เพื่อพัฒนำชุมชน
ท้องถิ่น  
 

ชุมชนและท้องถิ่น
ในกำรจัดกำรตนเอง  
 
 
 
 
 
3.3.1 โครงกำร
ประสำนงำน
เครือข่ำย  ควำม
ร่วมมือกับหุ้นส่วน
ทำงสังคมเพื่อ
พัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

3.2.1.2 จ ำนวนพื้นที่
ชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำ
ในกำรสร้ำงแบรนด์เมือง/
ชุมชนแห่งอนำคตหรือถูก
ก ำหนดเป็นนโยบำย
สำธำรณะ 
 
3.3.1.1 จ ำนวนผลงำนท่ี
เกิดจำกควำมร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทำงสังคมเพื่อ
พัฒนำชุมชนท้องถิ่น 
 
 

1 
พื้นที ่

 
 
 
 

 
1 ผลงำน 

 โครงกำรยกระดับพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้
ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก 
 
 
 
 
 โครงกำรยกระดับพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้
ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
อ.นักพัฒนำ 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
อ.นักพัฒนำ 
 
 
 
 
 

3.4 พัฒนำ
กระบวนกำร
ห้องปฏิบัติกำรทำง
สังคม (Social Lab)  
 

3.4.1โครงกำร
เสรมิสร้ำงกำร
เรียนรูเ้ชิงปฏิบัติกำร
ทำงสังคม (Social 
Lab) โดยใช้ชุมชน
เป็นฐำน 
 
 
 
 

3.4.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของพื้นที่
ต้นแบบเชิงปฏิบัติกำรทำง
สังคม (Social Lab) 

 

ระดับ 
3  

 โครงกำรยกระดับพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้
ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
 
 
 

อ.นักพัฒนำ 
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3.8 ส่งเสริม
สนับสนุนโครงกำร
พระรำชด ำร ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.1 โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ 

3.8.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำนโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 

ระดับ 
3 

 เก็บรวบรวมตัวอย่ำงแห้งและ
ดองเพื่อเป็นสื่อกำรเรียนรู ้

 
 ปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้
พื้นเมืองและบ้ำนชีววิถ ี
 
 กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มี
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
 
 ปลูกและอนุรักษ์พันธุ์กล้วย/
บัวหลวง 
 
 สร้ำงจติส ำนึกงำนสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรยีน 
 
 โครงกำรจดัประชุมวิชำกำร
และนิทรรศกำร อพ.สธ. 
 
 บริหำรจัดกำรศูนย์
ประสำนงำนและประชุม
คณะกรรมกำร โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
 
 จัดท ำสื่อเผยแพรค่วำมรู ้
 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 งบแผ่นดิน 
    (68,000 บำท) 
 
 งบแผ่นดิน 
    (50,000 บำท) 
 
 งบแผ่นดิน 
    (40,000 บำท) 
 
 งบแผ่นดิน 
    (165,000 บำท) 
 
 งบแผ่นดิน 
    (240,000 บำท) 
 
 งบแผ่นดิน 
    (256,200 บำท) 
 
 
 
 งบแผ่นดิน 
    (15,000 บำท) 
 
 
 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
 
 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
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 จัดท ำเว็บไซต์ ประชำสัมพันธ์
หน่วยงำนและเผยแพรค่วำมรู้ 
(อพ.สธ.-มรว.) 
 
 สร้ำงจติส ำนึกฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น 
 
โครงกำรส่งเสริมและเรียนรู้
ทรัพยำกร (Parallel 
workshop sessions) 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 งบแผ่นดิน 
    (105,800 บำท) 
 
 งบแผ่นดิน 
    (60,000 บำท) 
 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
 

3.8.2 โครงกำรตำม
พระบรมรำโชบำย
รัชกำลที่ 10 

3.8.2.1 ระดับควำมส ำเรจ็
ของกำรด ำเนินงำนตำม
พระบรมรำโชบำยรัชกำล
ที่ 10 
 

ระดับ 
3 

● กิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรู้
ตำมแนวพระรำชด ำริและหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

● งบแผ่นดิน 
    (100,000 บำท) 

 
 

ผศ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
 

ผศ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
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4.5. พัฒนำ
มหำวิทยำลยัที่มีกำร
บริหำรงำนโดยยดึ
หลักธรรมำภิบำล 
(Good 
Governance 
University)  
 

4.5.3 โครงกำร
พัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรส ำนักงำน 

4.5.3.1.ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำมแผนที่
ก ำหนด 

ร้อยละ 
 80 

● กิจกรรมกำรบริหำรส ำนักงำน 
(วัสดุส ำนักงำน ครุภัณฑ์และวัสดุ
กำรศึกษำ เช้ือเพลิง 
สำธำรณูปโภค ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร) 
 บริหำรจัดกำรทรัพยำกร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ฯ 

 งบรำยได้ 
    (502,870 บำท) 
 
 
 
 งบแผ่นดิน 
    (189,000 บำท) 
 

ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.พัทธนันท์ มำเจริญมหัทธโน 
 
 
 
ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.พัทธนันท์ มำเจริญมหัทธโน 

ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.พัทธนันท์ มำเจริญมหัทธโน 
 
 
 
ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.พัทธนันท์ มำเจริญมหัทธโน 

4.5.4 โครงกำรจัด
ประชุมเพื่อพัฒนำ
ระบบบรหิำร
จัดกำรโดยมสี่วน
ร่วมของทุกภำค
ส่วน 

4.5.4.1 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณตำม
แผนกำรจดัประชุม 

ร้อยละ 
100 

 

● กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
และคณบดี 
● กำรประชุมคณะกรรมกำร
โครงกำรยุทธศำสตร์ฯ 
 
● ประชุมคณะกรรมกำร  และ
ออกติดตำมผลและประเมินผล
โครงกำร 

 งบรำยได้  
     (630 บำท) 
 
 
 งบแผ่นดิน 
    (30,000 บำท) 
 
 งบแผ่นดิน 
    (80,000 บำท) 
 

 

ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
 
 
ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
 
อ.ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ 
น.ส. วิไลลักษณ์  กำรุญวงค์ 
 

ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
 
 
ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
 
อ.ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ 
น.ส. วิไลลักษณ์  กำรุญวงค์ 
 

4.6.พัฒนำ
มหำวิทยำลยัสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัย  
ที่เป็นเลิศ 
(Excellence 
University)  
 
 

4.6.1. โครงกำร
พัฒนำ
มหำวิทยำลยัสู่
กำรเป็น
มหำวิทยำลยัที่
เป็นเลิศ 
(Excellence 
University)  

4.6.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ
ของ  กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University) 
 
 
 

ระดับ 
4 
 
 
 
 
 

 

 บริหำรจัดกำรกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน IQA 

 
 
 
 
 

 งบรำยได้ 
    (3,500 บำท) 
งบแผ่นดิน 
    (5,800 บำท) 
 
 
 
 

ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
 
 
 
 
 
 

ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
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4.7. พัฒนำ
มหำวิทยำลยัแห่ง
ควำมสุข (Happy 
University) 

4.7.4 โครงกำร
พัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมืออำชีพ 

4.7.4.1 ระดับควำมส ำเรจ็
ของอำจำรย์และบคุลำกร
ที่ได้รับกำรพัฒนำแบบมือ
อำชีพ 

ระดับ 
3 

 
 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและ
สนับสนุนกระบวนกำรด ำเนินงำน
ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร 
 

 งบรำยได้ 
    (50,000 บำท) 
 
 
 

ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.สุภำพร แซ่ภู่ 
 
 
 

ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.สุภำพร แซ่ภู่ 
 
 

4.7.6 โครงกำร
บริหำรงำนบุคคล 

4.7.6.1 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณด้ำน
บุคคล 

ร้อยละ 
90 

 ค่ำจ้ำง และค่ำล่วงเวลำ
บุคลำกร 
 
 
 
 

 งบรำยได้ 
    (96,500 บำท) 
 

ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.สุภำพร แซ่ภู่ 
 

ผศ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.สุภำพร แซ่ภู่ 
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ส่วนที่ 2 

การก ากับติดตามประเมินผล 
 
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน 
 

ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2565 – 2569 จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ส ำนัก จะต้องมีกำรพัฒนำ
ระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนและกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน โดยจะต้องมีกำรสื่อสำร เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในห ลักกำร 
สำระส ำคัญของ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงำนหลัก ค่ำเป้ำหมำย ให้แก่บุคลำกรภำยในให้ รับทรำบ เข้ำใจ มีกำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำนที่
ก ำหนดไว้ไปเป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของส ำนัก ผ่ำนกระบวน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและกำรจัดข้อตกลงผลงำนรำยบุค คล  
มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดรับกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในกำรติดตำมผลกำรบริหำรงบประมำณ ให้เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  และจัดให้มีกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์ เพ่ือพัฒนำ
องค์กำรให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตำมผล  กำรด ำเนินกำร แสวงหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรรับรู้ ลดปัญหำอันสืบเนื่องมำจำกควำมเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข 
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 

 
รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 
 

เพ่ือท ำให้กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2565 สำมำรถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผล
ของกำรด ำเนินงำนและเป็นไปตำมหลักกำรของกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  จึงเห็นควรมีกำร
ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นกำรประเมินผลแบบมุ่งผลส ำเร็จ  
โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในกำรติดตำมและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยก ำหนดจัดให้มีกำรก ำหนดประเด็นในกำรติดตำม
ประเมินผลให้อยู่ภำยใต้มุมมองหรือมปีระเด็นพิจำรณำ 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภำพ มิติประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กำร ดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
  ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพ่ือน ำยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2565  ไปสู่กำรปฏิบัติจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่มหำวิทยำลัยจะต้องมีกำรพัฒนำกลไก และวำงเงื่อนไขที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   ต้องให้ควำมสนใจและตระหนักถึง
ปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

     1.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพำะผู้บริหำรและบุคลำกร
ที่เก่ียวข้อง  ควรน ำเสนอสำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2565 – 2569   ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอกส่วน
ของสภำมหำวิทยำลัย คณะ วิทยำลัย  มรว.สระแก้ว และส ำนัก ได้รับทรำบถึงจุดเน้นและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือจะได้มีกำรพัฒนำนโยบำยและมำตรกำรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

       1.2 กำรสร้ำงกำรรับรู้และบรรยำกำศเชิงผลักดันจำกกลไกภำยในอันได้แก่ คณะกรรมกำร สภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย โดยจ ำเป็นต้องมีกำรน ำเสนอจัดกำรประชุมสัมมนำ เพ่ือชี้แจงถึงทิศทำงและยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน กำรจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็น
รอบรวมทั้งกำรจัดให้มีกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินเป็นระยะเพ่ือรับทรำบควำมก้ำวหน้ำและแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงของคณะผู้ บริหำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

       1.3 กำรมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในกำรร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมเคลื่อนไหวของกำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ื อจะได้
ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   
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       1.4 กำรก ำหนดให้หน่วยงำน ผู้บริหำรมีภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรรำยงำนผลงำนต่อสำธำรณะ โดยต้องน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนผล 
สร้ำงกำรรับรู้ถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชำคมภำยในมหำวิทยำลั ยได้รับทรำบเป็นระยะ  
เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีควำมพยำยำมในกำรผลักดันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลมำกยิ่งขึ้น โดยในกำรนี้ควรต้องจัดให้มีกำรน ำเสนอ เผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน  อำทิ จดหมำยข่ำว กำรประชุมติดตำม กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  

 
2. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 

       2.1 กำรพัฒนำผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องสืบเนื่องจำกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติเป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัย
ควำมมุ่งม่ัน ตั้งใจ และเต็มใจในกำรที่จะผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทั้งในส่วนของกำรพัฒนำระบบงำน และกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงำนที่เป็นสิ่ง
เคยชิน อันเป็นภำรกิจที่ล้วนมุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ ำเป็นต้องใช้เวลำและควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนเพ่ือผลักดันให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นกำรมีโครงข่ำยของผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่กระจำยอยู่ทั่วมหำวิทยำลัยจึงเป็นสิ่งที่จ ำ เป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรขับเคลื่อน 
กำรด ำเนินงำนตำมแผน  

       2.2 กำรร่วมมือกันกำรท ำงำนในรูปแบบเครือข่ำยร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจำกกระบวนกำรน ำยุทธศำสตร์รวมทั้งนโยบำยของรัฐบำลไปสู่กำร
ปฏิบัติ เป็นกระบวนกำรที่โครงสร้ำง กระบวนกำรต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลำกหลำยและต่ำงวัตถุประสงค์กัน จึงท ำให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
แผนต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องยึดหลักกำรท ำงำนแบบเครือข่ำยและกำรเป็นกัลยำณมิตร
ที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะท ำให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรประสบผลส ำเร็จ 

      2.3 กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ด้วยกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำง ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของ
แผนให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ผ่ำนกระบวนกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ โดยจะต้องท ำให้หน่วยงำน บุค ลำกรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำรที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ โดยอำศัยเครื่องมือหรือกลไกทำงกำรบริหำรหลำยๆ ประกำรควบคู่กันไป อำทิ กำรจัดท ำแผนที่
ยุทธศำสตร์ กำรวำงแผนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ กำรทบทวนจัดโครงสร้ำงองค์กำรรองรับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรบริหำ รผลกำร
ปฏิบัติงำน  กำรวัดและประเมินผลส ำเร็จตำมแนวทำง Balanced Scorecard และกำรจัดสรรรำงวัลสิ่งจูงใจตำมผลงำน เป็นต้น 

       2.4 กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ.  2565 โดยคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยจะมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณเป็น
ประจ ำทุกเดือน ตลอดปีงบประมำณ และน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ ตำมแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหำรส ำนักรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะและน ำผล
กำรประเมินดังกล่ำวมำพัฒนำปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในครำวต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์ผลกำรจัดอันดับของมหำวิทยำลัยกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน(SDG) โดย The time Higher Education Impact Ranking ไม่ต่ ำกว่ำ 1
ใน5 ของมหำวิทยำลัย 
 ค าอธิบาย 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) โดยThe Times Higher Education Impact Rankings  หมำยถึง เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (SDGs) 
ทั้งนี้กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและเจตนำรมณ์ของ SDGs เพ่ือเป็นแนวทำงให้พร้อมรับมือกับควำมท้ำทำย และสร้ำงอนำคตที่ดีกว่ำเดิมส ำหรับทุกคนภำยในปี พ.ศ. 2573 
โดยเป้ำหมำยเหล่ำนี้มุ่งหวังที่จะขจัดควำมยำกจน กระตุ้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ปกป้องสิ่งแวดล้อม จัดกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ       
ในขณะเดียวกันส่งเสริมธรรมำภิบำล ขับเคลื่อนสันติถำพ และควำมม่ันคงปลอดภัย เกือบทั่วทุกประเทศ และภำคส่วนต่ำงๆ รวมถึงระดับอุดมศึกษำเป็นกลไกที่ส ำคัญใน
กำรมีส่วนรวมของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) มหำวิทยำลัยมีบทบำทส ำคัญอย่ำงมำกในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ชี้น ำแนวทำงและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน หัวใจหลักของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนประกอบด้วย 17 เป้ำหมำยหลักโดยมี169 เป้ำหมำยย่อย 

เป้ำหมำยที ่1 : ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่  
เป้ำหมำยที ่2 : ยุติควำมหิวโหย บรรลุควำมม่ันคงทำงอำหำรและยกระดับโภชนำกำรและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  
เป้ำหมำยที ่3 : สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมสวัสดิภำพส ำหรับทุกคนในทุกวัย 
เป้ำหมำยที ่4 : สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้ำหมำยที ่5 : บรรลุควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เป้ำหมำยที ่6 : สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรจัดให้มีน้ ำและสุขอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืน 
เป้ำหมำยที ่7 : สร้ำงหลักประกันให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงพลังงำนสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในรำคำท่ีย่อมเยำ  
เป้ำหมำยที ่8 : ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน กำรจ้ำงงำนเต็มท่ี มีผลิตภำพ และกำรมีงำนที่เหมำะสมส ำหรับทุกคน 
เป้ำหมำยที ่9 : สร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้ำหมำยที ่10 : ลดควำมไม่เสมอภำคภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
เป้ำหมำยที ่11 : ท ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
เป้ำหมำยที ่12 : สร้ำงหลักประกันให้มีรูปแบบกำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืน 
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เป้ำหมำยที ่13 : ด ำเนินมำตรกำรเร่งด่วนเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบ 
เป้ำหมำยที ่14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทร ทะเล และทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่15: ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนกำรใช้ระบบนิเวศบนบกอย่ำงยั่งยืน จัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน ต่อสู้กับกำรกลำยสภำพเป็นทะเลทรำย หยุดกำร     

เสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภำพกลับมำใหม่ และหยุดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
เป้ำหมำยที่16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรม และสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและ

ครอบคลุมในทุกระดับ 
เป้ำหมำยที1่7: สร้ำงพลังแห่งกำรเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระดับสำกลต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 
ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินเป้าประสงค ์
 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ทุกระดับกำรศึกษำ  
  - นักศึกษำหลักสูตรปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ 
  - นักศึกษำหลักสูตระยะสั้น  
  - นักศึกษำที่มีกำรเรียนแบบสะสมหน่วยกิต  
 ค าอธิบาย 

หลักสูตรระยะสั้น  หมำยถึง หลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระยะสั้นเพ่ือสร้ำงทักษะใหม่ (Reskill) และกำรยกระดับทักษะเดิม(Upskill) โดยผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย  

การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต หมำยถึง กำรเรียนในโครงกำรสัมฤทธิบัตรทั้งระดับปริญญำตรีและปริญญำโทที่เปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปสำมำรถได้เข้ำเรียนตำม
มำตรฐำนกำรเรียนของมหำวิทยำลัย และน ำผลกำรเรียนในรำยวิชำมำเทียบโอนได้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรศึกษำกำรส่งเสริมพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sanbox) 
ค าอธิบาย 
การจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) หมำยถึง  พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือทดลองวิธีกำรขยำยผลนวัตกรรม 

 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4  ร้อยละของรำยได้กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Shot Course) สร้ำงทักษะใหม่ (Reskill) 
และกำรยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำ  

เกณฑ์การประเมิน  
จ ำนวนรำยได้กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 

(Short Course) สร้ำงทักษะใหม่ (Reskill) และกำรยกระดับทักษะเดิม(Upskill) X 100 

จ ำนวนรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำทั้งหมด  

 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5  จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลหรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ  
 ค าอธิบาย 
 ผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หมำยถึง ผลงำนที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น กำร
ตีพิมพ์      กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแสดง หรือกำรจัดประกวดที่เป็นผลงำนวิชำกำรสู่สำธำรณะโดยมีกำรจัดน ำเสนอกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติอย่ำงเป็นระบบ
และเป็นวิธีกำรที่ยอมรับในวงวิชำชีพ โดยมีกระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือกผลงำนก่อนกำรเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำร โครงกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่มีควำมเป็น
นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสม โดยมีกำรน ำเสนอผลงำนไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 

1. ระดับชาติ หมำยถึง มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองไม่ต่ ำกว่ำ 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมกำรจำก
ภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย โดยมีหน่วยงำนที่ร่วมน ำเสนอผลงำนไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 

2.ระดับนานาชาติ หมำยถึง มีกำรเผยแพร่ผลงำนที่เปิดกว้ำงส ำหรับทุกประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอำเซียน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.6  จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำที่ได้รับอ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
ค าอธิบาย 
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมำยถึง กำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิง

พำณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำผลงำน โดยมีหลักฐำนก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.7 จ ำนวนผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำรของนักศึกษำท่ีได้รับกำรเผยแพร์ระดับชำติหรือนำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ. ก ำหนด 

 ค าอธิบาย 
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร ได้รับกำรตีพิมพ์
ในรำยงำนกำรสืบเนื่องจำกกำรประชุม โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทควำมที่เชี่ยวชำญในสำขำนั้น ๆ 

1. ระดับชาติ หมำยถึง มีบทควำมท่ีมำจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำบันอย่ำงน้อย 3 สถำบัน และรวมกันไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 25  
2. ระดับนานาชาติ หมำยถึง มีบทควำมท่ีมำจำกต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ 3 สถำบัน และรวมกันไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 25 

 ผลงำนของหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรยกย่องจำกหน่วยงำนระดับสถำบัน ซึ่งมีเอกสำรรับรองกำรยกย่อง และเผยแพร่ผลงำนนั้น ๆ ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ หรือนักศึกษำที่มีส่งผลงำนเข้ำประกวดแข่งขัน 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.8 จ ำนวนกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่สำกลภำยใต้ข้อตกลง(MOU) ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน มหำวิทยำลัยในประเทศ 

หรือมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ  
  สัญญำที่เกิดขึ้นใหม่จำกกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่สำกล หมำยถึง สัญญำที่เกิดจำกกิจกรรมทำงวิชำกำร เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึ กษำสู่สำกล
ได้และกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ กำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ กำรจัดกำรศึกษำร่วมกันในลักษณะ Dual Degree หรือกำรจัดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน เป็นต้น  

 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.9 จ ำนวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบกำรใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของมหำวิทยำลัย 

 - วิศวกรสังคม 
 - ผู้ประกอบกำรใหม่ฝึกหัด (Startup) 
ค าอธิบาย 
วิศวกรสังคม หมำยถึง นักศึกษำที่ผ่ำนกำรบ่มเพำะ เพ่ือพัฒนำศักยภำพและทักษะกำรเป็นวิศวกรสังคม 4 ประกำร ได้แก่ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์เชิงเหตุ-ผล 

เห็นปัญหำเป็นสิ่งท้ำทำย ทักษะในกำรสื่อสำรองค์ควำมรู้เพ่ือแก้ปัญหำ ทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนปรำศจำกข้อขัดแย้ง และทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
กองพัฒนำนักศึกษำเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจำกคณะ/หน่วยงำนที่มีกำรจัดอบรมวิศวกรสังคม  
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ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หมำยถึง นักศึกษำที่ผ่ำนกำรบ่มเพำะทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร และสำมำรถจัดท ำแผนธุรกิจสู่กำรพัฒนำธุรกิจของตนเอง 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่ำจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนำงำนกิจกรรมของหลักสูตรครบตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
(Alumni & Senior Citizen Engagement index)  

ค าอธิบาย  
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni 

& Senior Citizen Engagement index)  หมำยถึง ประเมินผลจำกจ ำนวนนักศึกษำและศิษย์เก่ำร่วม พัฒนำงำนกิจกรรมของหลักสูตรครบตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
(Alumni & Senior Citizen Engagement index)  

เกณฑ์การประเมิน  
จ ำนวนหลักสูตรที่มีศิษย์เก่ำจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมพัฒนำงำน กิจกรรม ของหลักสูตรครบตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

X 100 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.12 อัตรำกำรมีงำนท ำตรงตำมสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพอิสระ/ศึกษำต่อ ภำยใน 1 ปี  

ระดับดับปริญญาตรี  
- สำขำสังคมศำสตร์ 
- สำขำวิทยำศำสตร์  
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
- สำขำสังคมศำสตร์  
- สำขำวิทยำศำสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับปริญญาตรี สาขาด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน  
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จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถำมมีกำรงำนท ำตรงตำมสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพอิสระ/ศึกษำต่อ ภำยใน 1 ปี      
ระดับปริญญำตรี สำขำด้ำนสังคมศำสตร์ X 100 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 

 ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์  
เกณฑ์การประเมิน  

จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถำมมีกำรงำนท ำตรงตำมสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพอิสระ/ศึกษำต่อ ภำยใน 1 ปี     
ระดับปริญญำตรี สำขำด้ำนวิทยำศำสตร์ X 100 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 

 ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เกณฑ์การประเมิน  

จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถำมมีกำรงำนท ำตรงตำมสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพอิสระ/ศึกษำต่อ ภำยใน 1 ปี ระดับปริญญำตรี
สำขำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ X 100 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 

 
 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน  
จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถำมมีกำรงำนท ำตรงตำมสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพอิสระ/ศึกษำต่อ ภำยใน 1 ปี                  

ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำด้ำนสังคมศำสตร์ X 100 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 
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 ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถำมมีกำรงำนท ำตรงตำมสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพอิสระ/ศึกษำต่อ ภำยใน 1 ปี                

ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำด้ำนวิทยำศำสตร์ 
 

X 

 

100 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 

 
  ทั้งนี้จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.13 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตำมกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ค าอธิบาย 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ได้มีกำรก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่     

พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรก ำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำนคือ 1) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้ 3) ด้ำนทักษะทำง ปัญญำ         
4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ 5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง ตัวเลขกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตัวชี้วัดนี้จะเป็น
กำรประเมินคุณภำพของผลกำรเรียนรู้จำกบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ในกรณีท่ีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครอบคลุม สถำบันอุดมศึกษำต้องประเมินตัวชี้วัดด้วย แม้ว่ำหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครอบคลุมกำรปรับปรุงก็ตำม โดยน ำผลกำร

ด ำเนินงำนของหลักสูตรในรอบที่ผ่ำน มำใช้ประกอบกำรประเมิน 
 - กรณีบณัฑิตที่มอำชีพอิสระ ไม่ต้องเอำมำนับในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนำนำชำติเป็นนักศึกษำต่ำงชำติประมำณ 90% กำรประเมินบัณฑิตอำจ ไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจำกเดินทำงกลับประเทศไปแล้ว 

สำมำรถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษำชำวไทย เป็นฐำนในกำรคิด เช่น มีนักศึกษำต่ำงชำติ 90 คน มีนักศึกษำไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจำกนักศึกษำ ไทย 
จ ำนวน 10 คนเป็นฐำน 100% 
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เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมินทั้งหมด 

ตัวชี้วัดที่ 1.14 ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 
 - ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 
 - ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (CEFR)  
   ระดับ B1 (ปริญญำตรี) 
   ระดับ B2 (ปริญญำโท)  
ค าอธิบาย 
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหำ เกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไป กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับงำนเอกสำร           

กำรค ำนวณ กำรน ำเสนอ และอินเทอร์เน็ต  
Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือที่ตอบโจทย์กำรสร้ำงมำตรฐำนทำงด้ำนไอที ส ำหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ควำมรู้ด้ำน

เทคโนโลยี และมีมำตรฐำนที่สำมำรถตอบสนองกับควำมหลำกหลำยของทุกกลุ่มอำยุ และทุกกลุ่มอำชีพในปัจจุบัน ที่สำมำรถน ำมำใช้รับรองควำมรู้  ควำมสำมำรถ ใน
กำรใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐำน ประกอบด้วย ด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้ำนโปรแกรมส ำนักงำนส ำเร็จรูป และด้ำนเครือข่ำย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐำน  

 เกณฑ์การประเมิน  
จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  

X 100 
จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำรับกำรสอบ 

 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หมำยถึง กำรประเมินผลระดับปริญญำตรีให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เรื่องเกณฑ์

มำตรฐำนและกำรรับรองควำมสำมำรถภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี  พ.ศ. ๒๕๖๑   
ระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประเมินตำมกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่เป็นสำกล (The Common European Framework of 

Reference for Languages : CEFR) 
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กรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่เป็นสำกล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป ได้แบ่งควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจข้อควำมยำวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลำกหลำย และเข้ำใจควำมแฝงได้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นควำมรู้สึกของตนได้อย่ำง

เป็นธรรมชำติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหำค ำศัพท์ สำมำรถใช้ภำษำด้ำนสังคมกำรท ำงำน หรือด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถพูดและเขียนข้อควำมท่ีซับซ้อนได้
อย่ำงชัดเจนและถูกต้องตำมโครงสร้ำงไวยำกรณ์ พร้อมทั้งสำรถใช้ค ำเชื่อมประโยคได้อย่ำงถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำได้อย่ำงดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้ำของภำษำ สำมำรถใช้ภำษำมำตรฐำนได้
อย่ำงสละสลวย ถูกต้องตำมจุดประสงค์ที่จะสื่อสำรได้ดี สำมำรถอ่ำน บทควำมที่เป็นภำษำต้นฉบับ(โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนวรรณกรรม) ได้เข้ำ ใจ สำมำรถและเลือกใช้
ภำษำส ำหรับพูดและเขียนได้อย่ำงเหมำะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสำมำรถในกำรใช้ภำษำในระดับดี สำมำรถใช้ภำษำ พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่ำงถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น  รวมทั้งอ่ำนและท ำ

ควำมเข้ำใจบทควำมที่มีเนื้อหำยำกขึ้นได ้
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสำมำรถพูด เขียน จับใจควำมส ำคัญขอข้อควำมทั่ว ๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น กำรท ำงำน โรงเรียน เวลำว่ำง 

ฯลฯ สำมำรถจัดกำรกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงในประเทศที่ใช้ภำษำได้สำมำรถบรรยำยประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมฝัน ควำมหวัง พร้อมให้
เหตุผลสั้นๆ ได ้

Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสำมำรถใช้และเข้ำใจประโยคในชีวิตประจ ำวันในระดับกลำง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว กำรจับจ่ำยใช้สอย สถำนที่ ภูมิศำสตร์ 

กำรท ำงำน และสำมำรถสื่อสำรในประโยค กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน สำมำรถบรรยำยควำมฝัน ควำมคำดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่ง
อ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคง่ำยๆ ในชีวิตประจ ำวัน สำมำรถแนะน ำตนเอง และผู้อ่ืนได้ สำมำรถตั้งค ำถำมเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น 
เขำอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้ำง มีอะไรบ้ำง และตอบค ำถำมเหล่ำนี้ได้ ทั้งยังสำมำรถเข้ำใจบทสนทนำเมื่อคู่สนทนนำพูดช้ำและชัดเจน  

ทั้งนี้สำมำรถสรุปเป็นตำรำงเปรียบเทียบกรอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่เป็นภำษำสำกล (The Common European Framework of Reference 
for Languages : CEFR) ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมระดับกำรศึกษำได้ดังนี้  
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เกณฑ์การประเมิน  

จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ  
X 100 

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำรับกำรสอบ 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกและมีควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทั้งภำครัฐและสังคมเมืองและชุมชน ท้องถิ่น       

เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้ำนกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว กำรเกษตรและอำหำร กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อม ต่อผลงำนวิจัยทั้งหมด  
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 เกณฑ์การประเมิน 
จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น 

X 100 
จ ำนวนผลงำนวิจัยทั้งหมด 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ควำมรู้ใหม่ท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชนในกำรแก้ไขปัญหำชุมชน  
ค าอธิบาย  
จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน  หมำยถึง นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ องค์ควำมรู้ใหม่ท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชนไปใช้แก้ไขปัญหำชุมชน ในปีงบประมำณ 2565 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของงำนวิจัยและนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ เพ่ือยกระดับมำตรฐำนในกำร            

จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน/ฝึกหัดครู ต่อจ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ของอำจำรย์ทั้งหมด  
เกณฑ์การประเมิน  

จ ำนวนงำนวิจัยและนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ เพื่อยกระดับมำตรฐำนใน
กำรจัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน/ฝึกหัดครู X 100 

จ ำนวนงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมดของอำจำรย์  

 
เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมในกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่นสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ประชำชนในพื้นท่ีมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จ ำนวนชุมชนที่มีศักยภำพจัดกำรตนเอง  
ค าอธิบาย 

 ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมำยถึง ชุมชนที่มหำวิทยำลัยได้มีกำรส่งเสริมพัฒนำชุมชนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ โดยจะกำรประเมินศักยภำพต ำบล ดังนี้ 
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1. องค์กรชุมชน ต ำบล มี สมรรถนะในกำรจัดกำรสูง แผนพัฒนำชุมชน พัฒนำต ำบล อย่ำงบูรณำกำร (อปท.ท้องถิ่น กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงำน
รัฐ เอกชน)  

2. กำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเป็นธรรม(ทรัพยำกรธรรมชำติ ที่ดิน งบประมำณ และรำยได้อ่ืนๆ) ควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และเกิดควำมเข้มแข็ง
ทำงเศรษฐกิจ 

3. ควำมสำมำรถวิเครำะห์รำยรับ-รำยจ่ำย ปรับตัวให้เศรษฐกิจเป็นบวก สถำบันกำรเงินของชุมชนจัดกำรโดยชุมชน จัดกำรโดยชุมชนเพ่ือชุมชน  
4. สัมมำชีพเต็มพ้ืนที่ ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม  
5. เกษตรทฤษฎีใหม ่เกษตรที่มุ่งไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง และอำหำรปลอดภัย  
6. มีสระน้ ำประจ ำครอบครัว มีน้ ำใช้ ป้องกันน้ ำท่วม  
7. กำรจัดกำรวิสำหกิจ กำรแปรรูป อุตสำหกรรมชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน  
8. กำรฝึกอบรมด้ำนสังคม  
9. กำรจัดโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพ สิ่งแวดล้อม พลังงำน  
10. ต ำบลปลอดภัย ไม่มีกำรฆ่ำ/ข่มขืน/กำรจี้ปล้น  ป้องกันอุบัติเหตุทั้งทำงบกทำงน้ ำ ป้องกันหน่วยกู้ภัยที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
11. กำรพัฒนำคุณภำพ กลุ่มเปรำะบำงอย่ำงทั่วถึง (เด็ก เยำวชน ผู้สูงวัย คนพิกำร เด็กก ำพร้ำ) 
12. ระบบสุขภำพต ำบล คุณภำพสูงและประสิทธิภำพ ทุกคนคือญำติ 
13. ศูนย์เรียนรู้ต ำบล ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬำ ศูนย์เรียนรู้พิเศษ  
14. ระบบควำมยุติธรรมชุมชน ควำมยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม ไกล่เกลี่ย   
15. ระบบสื่อสำรชุมชน สื่อดิจิทัล ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง ทันเวลำ  
16. ต ำบลท ำควำมดี ถูกต้อง ดีงำม กำรช่วยเหลือผู้อื่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรม 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.2  ร้อยละของรำยวิชำที่นักศึกษำอำจำรย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น สถำนประกอบกำรในกำรออกแบบพัฒนำเพ่ือสร้ำงกำร

เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ 
ค าอธิบาย 
 รายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่  หมำยถึง 

รำยวิชำที่มีค ำอธิบำยรำยวิชำที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรพัฒนำของ SDGs ทั้ง 17 ด้ำน หรือรำยวิชำที่มีกำรลงไปปฏิบัติงำนในพ้ืนที่จริง 
เกณฑ์การประเมิน 
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จ ำนวนรำยวิชำที่นักศึกษำอำจำรย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น              
สถำนประกอบกำรในกำรออกแบบพัฒนำสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ 

 

X 

 

100 
จ ำนวนรำยวิชำทั้งหมดท่ีเปิดสอนในปีกำรศึกษำนั้น  

 
 ตัวช้ีวัดที ่3.3 จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
 ค าอธิบาย 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมำยถึง  กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐำนกำรใช้องค์ควำมรู้ กำรศึกษำ กำรสร้ำงสรรค์งำน และกำรใช้ ทรัพย์สินทำงปัญญำ ที่เชื่อมโยง

กับรำกฐำนวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือผลิตสินค้ำหรือบริกำรที่สร้ำงมูลค่ำทำงสังคมท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ 
 
 ตัวช้ีวัดที ่3.5  จ ำนวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น ำไปใช้ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงพ้ืนที่  
 ค าอธิบาย 
 แนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area-based University) หมำยถึง แนวทำงกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น ตำมพระบรมรำโชบำยของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำหัวอยู่ โดยร่วมกันหำแนวทำงกำรขับเคลื่อนสังคมเป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือชุมชนที่จะช่วยสร้ำงชุมชน ให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยต้องมุ่งพัฒนำใน 3 เรื่องส ำคัญ (1) ผลิตก ำลังคนซึ่งครอบคลุมทั้งกำรผลิตบัณฑิตคุณภำพ และกำรพัฒนำครูให้สอดรับกับศตวรรษที่ 21  (2) สร้ำง
ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น หรือผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์  (3) กำรผนึกก ำลังเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตำมนโยบำยของรัฐบำล ซึ่งจะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) (Sustainable Development Goals) 

 
ตัวช้ีวัดที ่3.6 ร้อยละของจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือจัดหำรำยได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์   
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จ ำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของหน่วยงำน X 100 

 
 เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยเกื้อกูลกำรเรียนรู้และกำรวิจัย มีประสิทธิภำพกำรท ำงำน  มีนวัตกรรมท ำให้ชุมชนมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ร้อยละของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space )  

เกณฑ์การประเมิน 
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space ) 

X 100 
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีกำรวิเครำะห์ควำมพร้อม วำงแผน แต่งตั้งคณะกรรมกำร เพ่ือจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 

2. มีกำรจัดท ำระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) เสนอให้คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ  
3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) ร้อยละ 50 
4. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) ร้อยละ 80  
5. มีกำรจัดสรรเงินทุนเพื่อร่วมทุนในผลงำนหรือนวัตกรรมของนักศึกษำ อย่ำงน้อย 1 รำย  

ตัวช้ีวัดที่ 4.8 ร้อยละของคณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ำกว่ำ 200 คะแนน  
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนคณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ำกว่ำ 200 คะแนน 
X 100 

จ ำนวนคณะ/วิทยำลัยทั้งหมด 
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ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม เพ่ือเป็นผู้น ำกำร

เปลี่ยนแปลงต่อสังคมเกณฑ์กำรประเมิน 
 โครงการที่ 1.1.1 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรแบบบูรณำกำรระหว่ำงศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์และด้ำนสังคมศำสตร์และพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนควบ 2 
ปริญญำ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีบูรณำกำรระหว่ำงศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์และด้ำนสังคมศำสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์และด้ำนสังคมศำสตร์ 
ระดับ 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนดไว้ 
ระดับ 3 มีผลงำนเชิงประจักษ์จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร 
ระดับ 4 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และมีกำรเทียบเคียง (Benchmark) กับมหำวิทยำลัยอื่น 
ระดับ 5 มีกำรถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่สำธำรณะเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรระหว่ำงศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์และด้ำนสังคมศำสตร์ 

 
โครงการที่ 1.1.2  โครงกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิตและออกแบบหลักสูตรที่สำมำรถสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรที่มีกำรเรียนกำรสอนแบบสะสมหน่วยกิต (สัมฤทธิบัตร) 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนกำรจัดกำรศึกษำ หน่วยกำรเรียนรู้ เอกสำร/สื่อกำรเรียนรู้ของหลักสูตรส ำหรับกำรเรียนกำรสอนในโครงกำรสัมฤทธิบัตรระดับปริญญำ
ตรี/บัณฑิตศึกษำ 

ระดับ 2 มีหน่วยกำรเรียนรู้ที่ได้รับอนุมัติ และมีคู่มือหน่วยกำรเรียนรู้ หรือมีเอกสำรหรือสื่อกำรเรียนรู้ของทุกรำยวิชำที่เปิดสอนในโครงกำร ในเว็บไซต์
ของหลักสูตรหรือคณะ  

ระดับ 3 มีหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้ำเรียนในโครงกำรฯ เป็นไปตำมเป้ำหมำย น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่เปิดสอนในโครงกำรทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้ำเรียนในโครงกำรฯ เป็นไปตำมเป้ำหมำย มำกกว่ำร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่เปิดสอนในโครงกำรทั้งหมด 
ระดับ 5 มีนักศึกษำได้รับกำรเทียบโอนจำกกำรเรียนในโครงกำรฯ และส ำเร็จกำรศึกษำ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษำสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนหลักสูตรที่นักศึกษำสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
X 100 

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
โครงการที่ 1.1.3  โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำบนพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนกำรด ำเนินงำน และคู่มือกำรจัดกำรศึกษำบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
ระดับ 2 มีหลักสูตรที่จัดกำรจัดกำรศึกษำบนพ้ืนที่นวัตกรรม ( Innovation Sandbox) และเกิดผลงำนเชิงประจักษ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวน

หลักสูตรเป้ำหมำย 
ระดับ 3 มีหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำบนพ้ืนที่นวัตกรรม ( Innovation Sandbox) ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก และมีกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหลักสูตรที่ด ำเนินกำรทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่จัดกำรจัดกำรศึกษำบนพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) และสำมำรถต่อยอดสู่ผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือเผยแพร่ในระดับชำติ 

นำนำชำติ ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหลักสูตรเป้ำหมำย 
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
 

โครงการที่ 1.2.1.  โครงกำรปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตรเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงำและตอบสนองกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ Upskill/Reskill/Life Long Leaning ที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนในท้องถิ่น และหน่วยงำนภำยนอก 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีแผนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร  
ระดับ 2 มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงำนภำยนอก และมีหลักสูตรระยะสั้นทีไ่ด้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย มำกกว่ำ

ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่เสนอ 
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ระดับ 3 มีหลักสูตรระยะสั้นที่มีผู้เข้ำอบรมเป็นไปตำมแผน มำกกว่ำร้อยละ 80 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดอบรม 
ระดับ 4 มีหลักสูตรระยะสั้นที่ด ำเนินกำรต่อเนื่อง และมีผู้เข้ำอบรมเพ่ิมข้ึนจำกเดิมมำกกว่ำร้อยละ 50 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดอบรม 
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรจัดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และ

หน่วยงำนภำยนอก 
 

โครงการที่ 1.3.1  โครงกำรพัฒนำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมปรัชญำกำรัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ ABCD  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ ABCD  
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนกำรด ำเนินงำน และคู่มือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ  ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ ABCD  
ระดับ 2 มีกำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ ABCD ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด 
ระดับ 3 มีผลงำนเชิงประจักษ์/ผลงำนวิชำกำรของนักศึกษำที่ได้รับกำรน ำเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ/นำนำชำติ จำกกำรเรียนกำรสอนตำมปรัชญำ

กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ ABCD ทุกหลักสูตร 
ระดับ 4 มีผลงำนเชิงประจักษ์/ผลงำนวิชำกำรของนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติ/นำนำชำติ กำรอ้ำงอิง/กำรใช้ประโยชน์ จำกกำรเรียนกำรสอนตำม

ปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ ABCD  
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรเรียนกำรสอนตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ ด้วยกระบวนกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบ ABCD 
 

โครงการที่ 1.3.2  โครงกำรจัดหำทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.2.1 ร้อยละของกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำงทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริงเพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำงทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมด 
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โครงการที่ 1.3.3  โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน VRU Online และ MOOC 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.3.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงหลักสูตรออนไลน์  
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ (VRU Online / Thai MOOC) 
ระดับ 2 มีกำรด ำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนกิจกรรมตำมแผน 
ระดับ 3 มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ และมีผู้เข้ำเรียนทั้งภำยในและภำยนอกเป็นไปตำมจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ของหลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอนทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 

โครงการที่ 1.3.4  โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณด้ำนวิชำกำร  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.4.1 ร้อยละของกำรเบิกใช้งบประมำณด้ำนวิชำกำร 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนกำรเบิกใช้เงินงบประมำณด้ำนวิชำกำร 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมด 

 
โครงการที่ 1.4.1  โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยพันธมิตรหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน มหำวิทยำลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดกำรศึกษำ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีควำมร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ำยพันธมิตรหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน มหำวิทยำลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดกำรศึกษำ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนหลักสูตรที่มีควำมร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ำยพันธมิตรหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน มหำวิทยำลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดกำรศึกษำ 
X 100 

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัย 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1.2  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำเครือข่ำยพันธมิตร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน มหำวิทยำลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดกำรศึกษำ จัดกำรศึกษำเฉพำะกลุ่ม 
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และมีกำรพัฒนำควำมร่วมมือ MOU ในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 

มหำวิทยำลัยในประเทศ 
ระดับ 2 มีแผนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร จำกกำรวิเครำะห์จุดเด่นหลักสูตรและเชื่อมโยงเข้ำกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
ระดับ 3 มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมข้อตกลงควำมร่วมมือในยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำนภำยนอก มำกกว่ำร้อยละ 80 ของกิจกรรมตำม

แผน 
ระดับ 4 มีเครือข่ำยที่ด ำเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ิมข้ึนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของเครือข่ำยเดิม 
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำนภำยในประเทศ 
 

โครงการที่ 1.4.2  โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศเพ่ือร่วมจัดกำรศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำษำสู่มำตรฐำนสำกล 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศเพ่ือร่วมจัดกำรศึกษำ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ     
สู่มำตรฐำนระดับสำกล 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีกำรประสำนควำมร่วมมือและท ำ MOU กับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ และวำงแผนร่วมกันเพื่อร่วมยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำน

ระดับสำกล 
ระดับ 2 มีกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ นักศึกษำ และกำรปรับปรุงระบบเพื่อรองรับกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 
ระดับ 3 มีกำรด ำเนินกิจกรรมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ (แลกเปลี่ยนอำจำรย์/ นักศึกษำ, จัดกำรศึกษำแบบ dual degree ,จัดหลักสูตร on demand 

ของลูกค้ำ) มำกกว่ำร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ระบุไว้ตำมแผน 
ระดับ 4 มีเครือข่ำยที่ด ำเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ิมข้ึนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของเครือข่ำยเดิม 
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกลกับมหำวิทยำลัย

ต่ำงประเทศ 
 

โครงการที่ 1.5.1  โครงกำรพัฒนำทักษะและทดสอบด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและภำษำอังกฤษ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและภำษำอังกฤษ 
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 เกณฑ์การประเมิน 
จ ำนวนนักศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและภำษำอังกฤษ 

X 100 
จ ำนวนนักศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและภำษำอังกฤษตำมแผน 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1.2  ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมทดสอบทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและภำษำอังกฤษ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมทดสอบทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและภำษำอังกฤษ 
X 100 

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมทดสอบด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและภำษำอังกฤษตำมแผน 

 
โครงการที่ 1.5.2  โครงกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทำงวิชำกำร และวิชำชีพ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำใน 3 ด้ำน ได้แก่ ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทำงวิชำกำร และทักษะทำงวิชำชีพ 
ระดับ 2 มีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผน ที่ด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของโครงกำรทั้งหมด 
ระดับ 3 มีนักศึกษำที่ผ่ำนกำรพัฒนำจำกโครงกำรตำมแผนฯ ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน/ประกวด/น ำเสนอ ในระดับชำติ/นำนำชำติ  
ระดับ 4 มีกำรเผยแพร่ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนักศึกษำจำกโครงกำรตำมแผนฯ สู่สำธำรณะผ่ำนสื่อออนไลน์ และมีผู้เข้ำชมมำกกว่ำ 500 ครั้งภำยใน

ปีงบประมำณ 
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทำงวิชำกำร และ

ทักษะทำงวิชำชีพ 
 

โครงการที่ 1.5.3  โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรเปิดสอนรำยวิชำเกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
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เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรเปิดสอนรำยวิชำเกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
X 100 

จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.3.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีกำรจัดตั้ง Business unit และมีแผนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร และสร้ำงรำยได้ให้กับนักศึกษำ 
ระดับ 2 มีกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร และสร้ำงรำยได้ให้กับนักศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ระบุไว้ตำมแผน 
ระดับ 3 มีแผนธุรกิจที่ถูกน ำไปด ำเนินกำรจริง และสร้ำงประโยชน์/รำยได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของแผนที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ระดับ 4 มีผู้ประกอบกำรที่ด ำเนินกำรธุรกิจตำมแผนธุรกิจได้จริง หรือได้รับรำงวัลจำกกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

 
โครงการที่ 1.5.4  โครงกำรเสริมทักษะกำรเป็นวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำของประเทศ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.4.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำของประเทศ 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผน และคู่มือกำรพัฒนำทักษะวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำของประเทศ 
ระดับ 2 มีผลกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
ระดับ 3 มีนวัตกรรมที่เกิดจำกวิศวกรสังคมที่สำมำรถน ำไปแก้ไขปัญหำของชุมชนได้จริง และเกิด impact ต่อชุมชน (เทคโนโลยีที่ได้ผลดี รูปแบบและงำน

ที่ตอบสนองชุมชน นวัตกรชุมชน) ไม่น้อยกว่ำน้อยละ 80 ของโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
ระดับ 4 มีกำรเผยแพร่ผลงำนที่เกิดจำกวิศวกรสังคม ในระดับชำติ/นำนำชำติ  
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นวิศวกรสังคม 
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โครงการที่ 1.6.1  โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนสู่นักศึกษำ คณำจำรย์และ

ประชำชน  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.6.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือกำรต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิ
ปัญญำสู่นักศึกษำ คณำจำรย์ และประชำชนในท้องถิ่น 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีกำรส ำรวจข้อมูล และจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้อำวุโส ข้อมูลองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำของเครือข่ำย 
ระดับ 2 มีแผนกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้อำวุโสร่วมสบืสำน พัฒนำ แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ส่งผ่ำนภูมิปัญญำสู่นักศึกษำ 

คณำจำรย์ และประชำชนในท้องถิ่น 
ระดับ 3 มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนร่วมกันกับเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้อำวุโสร่วมสืบสำน พัฒนำ แลกเปลี่ยนองค์

ควำมรู้ ส่งผ่ำนภูมิปัญญำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ระดับ 4 มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรส่งผ่ำนภูมิปัญญำร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือสู่สำธำรณะ 
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยกำรต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำสู่นักศึกษำ คณำจำรย์ และประชำชนในท้องถิ่น 
 

โครงการที่ 1.7.1  โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรผลิตครูที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออำชีพ  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.7.1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่ำนมำตรฐำนใบประกอบวิชำชีพครู 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนบัณฑิตครูที่สอบผ่ำนมำตรฐำนใบประกอบวิชำชีพครู 
X 100 

จ ำนวนบัณฑิตครูทั้งหมด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 
โครงการที่ 2.1.1  โครงกำรกำรจัดหำทุนสนับสนุนกำรสร้ำงโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรบริกำรและกำรท่องเทียว 

กำรเกษตรและอำหำร กำรส่งเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดหำเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำร
บริกำรและกำรท่องเทียว กำรเกษตรและอำหำร กำรส่งเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อมต่อปี 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนกำรจัดหำเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรบริกำร
และกำรท่องเทียว กำรเกษตรและอำหำร กำรส่งเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 2 มีแผนบริหำรทุนวิจัยและก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนผลงำนที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรบริกำรและกำรท่องเทียว กำรเกษตรและอำหำร กำรส่งเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 3 มีกำรด ำเนินงำนจัดหำงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน เสนอ
ต่อคณะกรรมกำรของหน่วยงำน และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

ระดับ 4 มีกำรสร้ำงเครือข่ำยแหล่งทุนวิจัยและเครือข่ำยนักนักวิจัย 
ระดับ 5 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรบริกำรและกำรท่องเทียว 

กำรเกษตรและอำหำร กำรส่งเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อมต่อปีเป็นไปตำมแผน 
 

โครงการที่ 2.1.2  โครงกำรกำรพัฒนำโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำรและ
กำรท่องเที่ยว กำรเกษตรและอำหำร กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนกำรผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำร

และกำรท่องเที่ยว กำรเกษตรและอำหำร กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
ระดับ 2 มีแผนและก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรบริกำร

และกำรท่องเที่ยว กำรเกษตรและอำหำร กำรส่งเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในระดับชำติและนำนำชำติ 
ระดับ 3 มีกำรบ่มเพำะนักวิจัยในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยแบบบูรณำกำรข้ำมศำสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (Research Program) 
ระดับ 4 มีกำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือส่งเสริมกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยแบบบูรณำกำรข้ำมศำสตร์เพ่ือตอบโจทย์แหล่งทุน (Research Program) 
ระดับ 5 มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับ 4 มำจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
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โครงการที่ 2.1.3  โครงกำรกำรส่งเสริมกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ในระดับชำติและนำนำชำติ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น  

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรบริกำร

และกำรท่องเที่ยว กำรเกษตรและอำหำร กำรส่งเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในระดับชำติและนำนำชำติ 
ระดับ 2 มีแผนและก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำน

กำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว กำรเกษตรและอำหำร กำรส่งเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในระดับชำติและนำนำชำติ 
ระดับ 3 มีกำรสนับสนุนเครื่องมือ องค์ควำมรู้ และบริกำรที่เป็นประโยชน์ในกำรตีพิมพ์เผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ใน

ระดับชำติและนำนำชำติ 
ระดับ 4 มีกำรส่งเสริมและจัดท ำวำรสำรวิจัยและพัฒนำวไลยอลงกรณ์ฯ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 3 ฉบับ 
ระดับ 5 จ ำนวนผลงำนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้ำนกำรจัดกำร

เรียนรู้ ด้ำนกำรบริกำรและ 
 

โครงการที่ 2.1.5  โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมในกำรพัฒนำชุมชนและใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.5.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผลงำนวิจัยที่ถูกน ำใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพำณิชย์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพำณิชย์ 
ระดับ 2 มีแผนและก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนผลงำนวิจัยที่ถูกไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพำณิชย์ 
ระดับ 3 มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัยให้มีสมรรถนะในกำรสร้ำงงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำชุมชน และใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
ระดับ 4 มีกำรจัดสัมมนำ ฝึกปฏิบัติกำรร่วมกับหน่วยงำนผู้ให้ทุน ภำครัฐและเอกชนในกำรสร้ำงผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำชุมชน 

และใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
ระดับ 5 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ถูกน ำใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพำณิชย์เป็นไปตำมแผน 
 

โครงการที่ 2.1.6  โครงกำรพัฒนำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมกำรจดทะเบียน  
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ได้รับกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ได้รับกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 มีแผนและก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ได้รับกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 3 มีกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้สำมำรถผลิตผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนำนวัตกรรมจนมีกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ 
ระดับ 4 มีกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์และนักวิจัยผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ได้รับกำรจดทะเบียน 
ระดับ 5 มีกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมสู่จดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงการที่ 2.2.1  โครงกำรพัฒนำวิจัยสู่กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ ภำคเอกชน  

 ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ ภำคเอกชน หรือถูกก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ ภำคเอกชน หรือถูกก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะ 
ระดับ 2 มีแผนและก ำหนดเป้ำหมำยของกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ ภำคเอกชน หรือถูกก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะ 
ระดับ 3 มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพ่ือรองรับกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่แบบบูรณำกำร 
ระดับ 4 พัฒนำงำนวิจัยสู่กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ ภำคเอกชนมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน เสนอต่อคณะกรรมกำร

ของหน่วยงำน และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ระดับ 5 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ ภำคเอกชน หรือถูกก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะเป็นไปตำมแผน 

 
โครงการที่ 2.3.1  โครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในกำรวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำของชุมชนและท้องถิ่น   

 ตัวช้ีวัดที่ 2.3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐภำคเอกชนในกำรวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำของชุมชนและท้องถิ่น 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกในกำรขอทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน ในกำรแก้ไขปัญหำควำม เหลื่อมล้ ำ เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของชุมชนและท้องถิ่นในกำรพัฒนำตนเองและจัดกำรตนเอง 

ระดับ 2 มีกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยเพื่อส่งเสริมกำรผลิตนวัตกรรมที่ได้จำกผลงำนวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น 
 ระดับ 3 มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำย หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในกำรผลิตงำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมในกำรแก้ปัญหำชุมชน 
ระดับ 4 มีกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ำยเกี่ยวกับกำรผลิตนวัตกรรมจำกงำนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น 
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ระดับ 5 จ ำนวนสัญญำหรือโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน ในกำรแก้ไขปัญหำควำม เหลื่อมล้ ำ เสริมสร้ำงพลัง
ทำงสังคม เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนและท้องถิ่นในกำรพัฒนำตนเองและจัดกำรตนเองเป็นไปตำมแผน 

 
โครงการที่ 2.3.2  โครงกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกงำนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น  

 ตัวช้ีวัดที่ 2.3.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนวัตกรรมที่ได้จำกผลงำนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมที่ได้จำกผลงำนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 2 มีแผนและก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนผลงำนนวัตกรรมที่ได้จำกผลงำนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 3 มีกำรบ่มเพำะอำจำรย์ให้สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมที่ได้จำกผลงำนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 4 มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำย หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในกำรผลิตงำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมในกำรแก้ปัญหำชุมชน 
ระดับ 5 จ ำนวนนวัตกรรมที่ได้จำกผลงำนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่นเป็นไปตำมแผน 

 
โครงการที่ 2.4.1  โครงกำรส่งเสริมวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1.1 ร้อยละของอำจำรย์ครุศำสตร์ที่ร่วมมือกับเครือข่ำยในกำรสร้ำงผลงำนวิจัยและนวัตกรรมจนได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ หรือ

นำนำชำติ เพื่อยกระดับมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
จ ำนวนอำจำรย์ครุศำสตร์ที่ร่วมมือกับเครือข่ำยในกำรสร้ำงผลงำนวิจัยและนวัตกรรมจนได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ 

เพ่ือยกระดับมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน X 100 

จ ำนวนอำจำรย์ครุศำสตร์ทั้งหมด  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกประรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 โครงการที่ 3.1.1  โครงกำรพัฒนำงำนวิชำกำรสู่งำนวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงผลงำนของอำจำรย์รับใช้สังคม 
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เกณฑ์การประเมินผล 
ระดับท่ี 1 มีรำยงำนผลสภำพกำรณ์ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่เป้ำหมำย 
ระดับท่ี 2 เกิดกำรมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคม/พ้ืนที่เป้ำหมำย 
ระดับที่ 3 สร้ำงกระบวนกำรที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยใช้องค์ควำมรู้หรือควำมเชี่ยวชำญที่ใช้ในกำรท ำงำนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง

คำดกำรณ์สิ่งที่จะตำมมำหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงนั้น และประเมินผลลัพธ์กำรเปลี่ยนแปลง 
ระดับที่ 4 มีกำรจัดท ำเอกสำรผลงำนเพ่ือชี้ให้เห็นว่ำเป็นผลงำนที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำเป็นประโยชน์ต่อสัง คม มีควำมเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเกิด

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร หรือเสริมสร้ำงควำมรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำขำวิชำหนึ่งๆ หรือหลำยสำขำวิชำอย่ำงไร และสร้ำงแนวทำงกำร ติดตำมและรักษำ
พัฒนำกำรที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 

ระดับที่ 5 มีกำรเผยแพร่โดยจัดเวทีน ำเสนอผลงำนในพ้ืนที่หรือกำรเปิดเยี่ยมชมพื้นที่และต้องมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำง เป็นไปตำมเกณฑ์ 
ก.พ.อ. 

 
โครงการที่ 3.2.1  โครงกำรพัฒนำศักยภำพท้องถิ่นแบบบูรณำกำรตำมรูปแบบกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (BCG) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนและท้องถิ่นใน

กำรจัดกำรตนเอง 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำศักยภำพท้องถิ่นแบบบูรณำกำรตำมรูปแบบกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (BCG) 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับที่ 1 มีระบบกลไกพัฒนำและกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสำขำยุทธศำสตร์ BCG ได้แก่ 1) สำขำเกษตรและอำหำร 2) สำขำสุขภำพและกำรแพทย์ 3) 
สำขำเคมีชีวภำพ 4) สำขำกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  

ระดับท่ี 2 มีแผนพัฒนำก ำลังคนและพัฒนำเชิงพ้ืนที่ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ระดับท่ี 3 มีกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนและพัฒนำพ้ืนที่ตำมรูปแบบกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (BCG) 
ระดับท่ี 4 มีกำรจ้ำงงำน เพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
ระดับท่ี 5 มีโมเดลเศรษฐกิจสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

โครงการที่ 3.4.1 โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Leb) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงพ้ืนที่ต้นแบบปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Lab) 

  ค าอธิบาย 
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  กระบวนการสร้างพ้ืนต้นแบบ ประกอบด้วย  
1. หลักสูตร/คณะท ำงำนรวบรวมแนวคิด ก ำหนดประเด็นกำรปฏิรูป เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ที่ต้องกำร 
2. รวบรวม ค้นหำ คัดเลือก (Mapping)  ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำร  โดยมีเงื่อนไขปัจจัยควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
   2.1 เป็นผู้น ำชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อน ซึ่งอำจรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำกภำคส่วนต่ำงๆ ที่มีบทบำทเก่ียวข้องกัน โดยมี

คุณสมบัติผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรที่ส ำคัญ 3 ประกำรคือ Insightful (รู้จริงในประเด็นปฏิรูป), Influential (มีบทบำทสำมำรถสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือโน้มน้ำวผู้อ่ืน
ในมำร่วมขับเคลื่อนได้) & Interest (Commitment to Drive Change) (มีควำมปรำรถนำที่จะสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง) 

   2.2 สำมำรถเข้ำร่วมกระบวนกำรได้ตลอดกระบวนกำรแบบมีส่วนร่วม เพ่ือผู้น ำชุมชน ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำร ได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อควำมท้ำทำย เกิด
ควำมตระหนักรู้ถึงควำมสลับซับซ้อนของประเด็น สถำนกำรณ์ ควำมท้ำทำยของระบบ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เข้ำร่วมแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่ งมั่น ต้องกำรมีส่วนร่วม มี
ควำมปรำรถนำ ที่จะสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ต้นตอ รำกของปัญหำ มิใช่กำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในระดับปรำกฏกำรณ์ (Events) 

3. Pre-Social Lab (Convening & Engaging) กระบวนกำรเชิญ เตรียมควำมพร้อมและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มผู้เข้ำร่วมเป้ำหมำย ที่จะเชิญเข้ำร่วม
กระบวนกำร   โดยกำรแนะน ำโครงกำร เป้ำหมำย สร้ำงควำมคุ้นเคยกับผู้เข้ำร่วม รวมถึงกำรเก็บข้อมูล ควำมเห็นเบื้องต้นในประเด็นปฏิรูป โดยกำรสัมภำษณ์ตัวต่อตัว 
สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ หรือให้ผู้ที่ถูกเชิญเข้ำร่วมกระบวนกำรตอบแบบสอบถำมที่ออกแบบไว้ หลังจำกนั้นทีมคณะท ำงำนจะรวบรวมข้อมูลจำกกำรสั มภำษณ์มำจัดท ำ
เป็นรำยงำน Pre-Social Lab เพ่ือใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำ (Input) ในกระบวนกำรห้องปฏิบัติกำรทำงสังคมต่อไป โดยรำยงำนดังกล่ำว มิใช่กำรวิเครำะห์เพ่ือสรุปบท
สัมภำษณ์ หำกแต่จะเป็นกำรรวบรวมควำมเห็น ข้อมูลโดยตรงจำกกำรสัมภำษณ์ของผู้เข้ำร่วมกระบวนกำร 

4. กระบวนกำรห้องปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Lab) คือกำรสร้ำงพ้ืนที่ พ้ืนที่กลำง พ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือกำรทดลองปฏิบัติกำรร่วมกันของผู้น ำ  ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือในหลำยกรณีอำจรวมผู้ที่มีควำมเห็นต่ำง คู่ขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ร่วมกันเรี ยนรู้ และเข้ำใจควำมเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ รวมถึงร่วมกันตระหนัก รับรู้ถึงควำมท้ำทำยต่ำง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว และร่วมกันก ำหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นที่ท่ีสร้ำงข้ึนมำ เป็น
พ้ืนที่ที่เปิดให้ทุกฝ่ำยได้มีโอกำสเปิดใจ เปิดควำมคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ได้ ร่วมออกแบบ สร้ำงต้นแบบควำม ร่วมมือ ทดลองท ำงำนร่วมกันในแนวรำบ 
เพ่ือก่อให้เกิดแนวคิดและอำจรวมถึงนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงหรือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ควำมท้ำทำย รวมถึงวิธีกำรท ำงำนร่วมกันร่วมกันแบบที่ ไม่เคยท ำมำก่อน โดยมี
เป้ำหมำยร่วมที่ยิ่งใหญ่ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยสูงสุด และสร้ำงต้นแบบ (Prototype) เพ่ือทดลองเริ่ม ในวิธีท ำงำนร่วมกันแบบใหม่ สร้ำงวัฒนธรรมควำมร่วมมือ 
(Collaborative Culture) 
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5. Post-Social Lab คือกระบวนกำรติดตำม สนับสนุนให้ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรได้มีโอกำสทดลอง น ำแนวคิด ต้นแบบ (Prototype) ที่ได้ร่วมกันคิด ออกแบบ 
วำงแผนไว้ ไปสู่กำรทดลองปฏิบัติจริง (Prototype Testing) โดยกำรติดตำม สนับสนุน รวมถึงกำรสนับสนุนประสำนงำนผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง 
กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร  กำรเก็บข้อมูล กำรวิจัย และอำจรวมถึงกำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรอ่ืน ๆ  เช่น งบประมำณ คน สถำนที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดกำรลงมือสร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลงจริงอย่ำงต่อเนื่อง และเพ่ือที่ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรจะได้น ำประสบกำรณ์ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำต้นแบบ (Prototype) ในกระบวนกำร Social 
Lab เพ่ือสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems Change) ตอ่ไป  

6. กำรจัดให้มีองค์กรสนับสนุนกลำง ที่ท ำงำนเป็นแกนกลำงในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง กำรติดตำมและสนับสนุน รวมถึงงำนปร ะสำนงำน 
งำนวิจัย วิชำกำร กำรถอดบทเรียน และอำจรวมถึงกำรสนับสนุนปัจจัยด้ำนอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นในกำรทดลอง 

7. กำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ คือกำรเรียนรู้และพัฒนำร่วมกันของผู้น ำระหว่ำงทำงที่ลงมือท ำกำรเปลี่ยนแปลงร่วมกัน สร้ำงผู้น ำร่วม (Collective 
Leadership) เพ่ือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ (Collective Impact) โดยมีเป้ำหมำยคือเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระยะยำว ผ่ำนกำรเรียนรู้กระบวนกำรกำร
ทดลองท ำงำนร่วมกัน สร้ำงวัฒนธรรมควำมร่วมมือ (Culture of Collaboration) มิใช่ผลส ำเร็จของต้นแบบโครงกำรที่ทดลองท ำแต่เพียงอย่ำงเดียว 
 
 เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับท่ี 1 มีแผนพัฒนำหลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ร้อยละ 30 ของหลักสูตร
ที่เปิดสอน 

ระดับท่ี 2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือสร้ำงพ้ืนที่ พ้ืนที่กลำง พ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือกำรทดลองปฏิบัติกำรร่วมกันของผู้น ำ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือในหลำย
กรณีอำจรวมผู้ที่มีควำมเห็นต่ำง คู่ขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้ำใจควำมเ ชื่อมโยงขององค์ประกอบต่ำง ๆ 
อย่ำงเป็นระบบ  

ระดับที่ 3 มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพ้ืนที่ที่สร้ำงขึ้นมำ เป็นพ้ืนที่ที่เปิดให้ทุกฝ่ำยได้มีโอกำสเปิดใจ เปิดควำมคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงกำรเปิด
โอกำสให้ได้ร่วมออกแบบ สร้ำงต้นแบบควำม ร่วมมือ ทดลองท ำงำนร่วมกัน 

ระดับที่ 4 จ ำนวนผลงำน/นวัตกรรมที่เกิดจำกกำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน เพ่ือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงร่วมกันในพ้ืนที่ 
ระดับท่ี 5 มีต้นแบบ (Prototype) เพ่ือทดลองวิธีท ำงำนร่วมกันแบบใหม่ สร้ำงวัฒนธรรมควำมร่วมมือ (Collaborative Culture) 

 
 โครงการที่ 3.5.1 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5.1.1 ระดับควำมส ำเร็จท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับท่ี 1 มีผลกำรส ำรวจ ค้นหำ ข้อมูลทุนทำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัย 
ระดับท่ี 2 มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับท่ี 3 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรสร้ำงท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับท่ี 4 มีผลงำน/นวัตกรรมจำกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจตำมแผนที่ก ำหนด 
ระดับที่ 5 เผยแพร่ผลงำน/นวัตกรรมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมและก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และ

ฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม และได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ  
 

 โครงการที่ 3.6.1 โครงกำรผลักดันมหำวิทยำลัยเป็นตลำด(University as Market place) เพ่ือรองรับสินค้ำชุมชน 
ตัวช้ีวัดที่ 3.6.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นมหำวิทยำลัยให้เป็นตลำด (University as Market place) เพ่ือรองรองสินค้ำชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรสร้ำงผลผลิตหรือกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรที่เกิดจำกกำรบริกำรวิชำกำร 
ระดับท่ี 2 มีแผนกำรตลำดรองรับผลผลิตที่เกิดจำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือรองรองสินค้ำชุมชน 
ระดับท่ี 3 มีระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตหรือกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรที่เกิดจำกกำรบริกำรวิชำกำรท้ังในรูปแบบ Online และ Offline 
ระดับที่ 4 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้เป็นตลำด (University as Market place) เพ่ือรองรองสินค้ำชุมชน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับที่ 5 มีหน่วยงำนผลักดันให้เกิดกำรกระตุ้นและเกิดกำรยอมรับได้รับมำตรฐำนให้มหำวิทยำลัยเป็นตลำดของชุมชน และสำมำรถต่อยอดขยำยผลทำง

เศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
 

 โครงการที่ 3.7.1 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำครูและยกระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนำเป็นโรงเรียนสำธิตต้นแบบประจ ำพื้นที่  
ตัวช้ีวัดที่ 3.7.1.2 ระดับควำมส ำเร็จของพ้ืนที่ต้นแบบโรงเรียนเครือข่ำยในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ประจ ำพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนงำนและมีกิจกรรมร่วมพัฒนำศักยภำพโรงเรียนเครือข่ำยในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ประจ ำพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว 
ระดับที่ 2 มีผลงำน/นวัตกรรมควำมส ำเร็จของโรงเรียนเครือข่ำยที่เกิดจำกกำรร่วมพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ื อยกระดับมำตรฐำนกำรจัด

กำรศึกษำ 
ระดับท่ี 3 มีกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมโรงเรียนเครือข่ำยต้นแบบในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ประจ ำพื้นที่ในจังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว 
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ระดับท่ี 4 มีกำรเผยแพร่ผลงำน/นวัตกรรมในเวทีสำธำรณะและได้รับกำรยอมรับ/ได้รับรำงวัลในระดับชำติ 
ระดบัที่ 5 มีโมเดลพื้นที่ต้นแบบโรงเรียนเครือข่ำยในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ประจ ำพื้นที่ 

 

 โครงการที่ 3.7.2 โครงกำรจัดตั้งพัฒนำโรงเรียนสำธิตในจังหวัดสระแก้วเพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมรควำมรู้และเป็นพลเมืองแห่งอนำคต 
ตัวช้ีวัดที่ 3.7.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดตั้งโรงเรียนสำธิตในจังหวัดสระแก้วเพ่ือศูนย์ปฏิบัติกำรและกำรวิจัยโรงเรียนในท้องถิ่นสู่ระดับสำกล 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับที่ 1 มหำวิทยำลัยมีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ในกำรจัดตั้งโรงเรียนสำธิต มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดตั้งโรงเรียนสำธิต 
และเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 

ระดับท่ี 2 มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดตั้งที่ก ำหนดได้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของแผนงำน และรำยงำนสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
ระดับท่ี 3 มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดตั้งที่ก ำหนดได้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของแผนงำน และรำยงำนสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
ระดับท่ี 4 มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดตั้งที่ก ำหนดได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ของแผนงำน และรำยงำนสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
ระดับที่ 5 มีโรงเรียนสำธิตในจังหวัดสระแก้วเพ่ือเป็นต้นแบบปฏิรูปกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้และเป็นพลเมืองแห่งอนำคต และมีนักเรียนเข้ำศึกษำ

เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดและรำยงำนสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ 
 

 โครงการที่ 3.8.1 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.8.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
ระดับ 2 มีกำรด ำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนกิจกรรมตำมแผน 
ระดับ 3 มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เพ่ือพิจำรณำและรำยงำนต่อ คณะกรรมกำรโครงกำรโครงกำร

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ระดับ 4 มีกำรประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
ระดับ 5 มีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 โครงการที่ 3.8.2 โครงกำรตำมพระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10  
 ตัวช้ีวัดที่ 3.8.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยรัชกำลที่ 10 
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          เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนตำมพระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 
ระดับ 2 มีกำรด ำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนกิจกรรมตำมแผน 
ระดับ 3 มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ระดับ 4 มีกำรประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับกำรตำมพระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10  
ระดับ 5 มีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
 โครงการที่ 4.1.1 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.1. ร้อยละควำมหนำแน่นกำรใช้ที่ดินรักษำพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 เกณฑ์การประเมินผล 

จ ำนวนพื้นที่สีเขียว 
X 100 

จ ำนวนพื้นที่ท้ังหมดของมหำวิทยำลัย 

 
 โครงการที่ 4.1.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรสัญจร 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสัญจร   
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีกำรวำงแผนผังระบบสัญจรภำยในมหำวิทยำลัย  
ระดับท่ี 2 มีกำรสร้ำงทำงสัญจรทำงเดินเท้ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของพ้ืนที่จัดสรร 
ระดับท่ี 3 มีกำรสร้ำงทำงสัญจรทำงเดินและจักรยำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของพื้นที่จัดสรร 
ระดับท่ี 4 มีกำรสร้ำงและพัฒนำระบบถนนและท่ีจอดรถยนต์  
ระดับท่ี 5 มีกำรจัดระบบกำรสัญจรภำยในมหำวิทยำลัยได้อย่ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 โครงการที่ 4.1.3 โครงกำรสำธำรณูปโภค 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค   
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 เกณฑ์การประเมิน  
  ระดับท่ี 1 มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคของมหำวิทยำลัย 
  ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  
  ระดับท่ี 3 มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
  ระดับท่ี 4 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำกับคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
  ระดับท่ี 5 มีกำรทบทวนและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3.2. ร้อยละของกำรลดลงของกำรใช้พลังงำน/ทรัพยำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
 เกณฑ์การประเมินผล 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของปัจจุบัน - ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของปีก่อน 
X 100 

ค่ำใช้จ่ำนด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของปีปัจจุบัน 

  
 โครงการ 4.1.4 โครงกำรพัฒนำควบคุมอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.4.1  ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง 
 เกณฑ์การประเมิน 

ขนำดของพ้ืนที่อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงใหม่หรือปรับปรุง  
X 100 

พ้ืนที่ของอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมด 

  
 โครงการที่ 4.1.5  โครงกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.5.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน   
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีกำรวำงแผนผังสิ่งปลูกสร้ำงกำรด ำเนินงำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน   
ระดับท่ี 2 มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงแผนผังไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของกำรจัดสรรพื้นที่ตำมผัง 
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ระดับท่ี 3 มีกำรใช้สิ่งปลูกสร้ำงและพ้ืนที่กิจกรรมในกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมของมหำวิทยำลัยอย่ำงคุ้มค่ำ 
ระดับท่ี 4 กำรใช้สิ่งปลูกสร้ำงและพ้ืนที่กิจกรรมในกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 5 มหำวิทยำลัยมีรำยได้จำกกำรใช้พื้นที่และสิ่งก่อสร้ำงภำยในมหำวิทยำลัย 

 
 โครงการที่ 4.2.1  โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยลัยดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงโครงสร้ำง Digital Infrastructure 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนปรับปรุงโครงสร้ำง Digital Infrastructure 
ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีกำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ที่จะช่วยสนับสนุน 
ระดับท่ี 4 มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล Big Data เพ่ือพัฒนำในเชิงพำณิชย์ 
ระดับท่ี 5 มีกำรทบทวนและปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

 
 โครงการที่ 4.3.1  โครงกำรจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีกำรวิเครำะห์ควำมพร้อม วำงแผน แต่งตั้งคณะกรรมกำร เพ่ือจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 

ระดับท่ี 2 มีกำรจัดท ำระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) เสนอให้คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ  
ระดับท่ี 3 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) ร้อยละ 50 
ระดับท่ี 4 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) ร้อยละ 80  
ระดับท่ี 5 มีกำรจัดสรรเงินทุนเพื่อร่วมทุนในผลงำนหรือนวัตกรรมของนักศึกษำ อย่ำงน้อย 1 รำย 
 

  
          โครงการที่ 4.4.3  โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.3.1  ระดับควำมส ำเร็จของดัชนีองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
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 เกณฑ์การประเมิน  
ระดับท่ี 1 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจว่ำกำรบริหำรองค์ควำมรู้มีควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนแต่ยังไม่มีกำรรวบรวมและแลกเปลี่ยนควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 
ระดับท่ี 2 เริ่มมีกำรรวบรวมและแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ในหน่วยงำนย่อย 
ระดับท่ี 3 มีเครื่องมือและกระบวนกำรบริหำรองค์ควำมรู้ที่เป็นมำตรฐำนและเป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำน 
ระดับท่ี 4 มีกำรรวบรวม แลกเปลี่ยน แลกประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในทุกกระบวนกำรท ำงำน และสำมำรถวัดผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ระดับท่ี 5 มีกำรน ำควำมรู้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 โครงการที่ 4.4.4  โครงกำรพัฒนำพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.4.1  ร้อยละของโครงกำรพัฒนำพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินส ำเร็จตำมแผนกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม  
 เกณฑ์การประเมินผล 

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินส ำเร็จ 
X 100 

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินส ำเร็จตำมแผนกำรจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม 

 
 โครงการที่ 4.5.1  โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.5.1.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
ระดับท่ี 2 กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีผลกำรประเมินตำมแผนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน 
ระดับท่ี 4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนให้กับคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน และมีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วย

รูปแบบสื่อดิจิทัล 
 โครงการที่ 4.5.2 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงกฎหมำย  
 ตัวชี้วัดที่ 4.5.2.1 ร้อยละของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงตำมแผน 
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เกณฑ์การประเมิน  
จ ำนวนข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับกำรพัฒนำ ปรับปรุง 

X 100 
จ ำนวนข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้รับกำรพัฒนำหรือแก้ไขตำมแผนทีก่ ำหนด 

 
โครงการที่ 4.5.3 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน  
ตัวช้ีวัดที่ 4.5.3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่ก ำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง 

X 100 
จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนที่ก ำหนด 

 
 โครงการที่ 4.5.4 โครงกำรจัดประชุมเพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  

ตัวช้ีวัดที่ 4.5.4.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรจัดประชุม 
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณด้ำนกำรจัดประชุมที่เบิกจ่ำยจริง 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนกำรจัดประชุมที่ก ำหนด 

 
 โครงการที่ 4.6.1  โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.6.1.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ 
ระดับท่ี 2 กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
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ระดับท่ี 3 มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดและจัดท ำแผนพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับที่ 4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดให้กับคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพ่ือ

พิจำรณำ 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตำมเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD และมีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 
 โครงการที่ 4.7.1  โครงกำรมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.1.1  ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร และสุขภำวะองค์กร 
ระดับท่ี 2 มีกำรน ำผลจำกกำรวิเครำะห์และแปรผลกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร และสุขภำวะองค์กร มำเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดแผนงำน/ โครงกำร 
ระดับท่ี 3 สื่อสำรแผนงำน/ โครงกำร กำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) ให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผน 
ระดับท่ี 4 มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/ โครงกำร และรำยงำนสรุปและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข และมีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

  
 โครงการที่ 4.7.2  โครงกำรพัฒนำคุณวุฒิอำจำรย ์ที่สูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.2.1  ระดับควำมส ำเร็จของอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณวุฒิปริญญำเอกและมีกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีจ ำนวนอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 4 มีจ ำนวนอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกเกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแผนร้อยละ 10  
ระดับท่ี 5 มีจ ำนวนอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกเกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแผนร้อยละ 20 
 

 โครงการที่ 4.7.3  โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.3.1  ระดับควำมส ำเร็จอำจำรย์และบุคลำกรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 เกณฑ์การประเมิน  
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ระดับท่ี 1 มีแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรเพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นและมีกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีจ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งสูงขึ้นเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 4 มีจ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นเกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแผนร้อยละ 10  
ระดับท่ี 5 มีจ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นเกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแผนร้อยละ 20 

  
 โครงการที่ 4.7.4  โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.4.1  ระดับควำมส ำเร็จของอำจำรย์และบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำแบบมืออำชีพ 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพและมีกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพให้กับคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
ระดับท่ี 4 มีนวัตกรรม หรือผลงำนเชิงประจักษ์ที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพและมีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 
 โครงการที่ 4.7.5  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะครูสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.5.1  ร้อยละของอำจำรย์ครุศำสตร์ที่ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรำงวัลด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรฝึกหัดครู 
 เกณฑ์การประเมิน  

จ ำนวนอำจำรย์ครุศำสตร์ที่ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรำงวัลจำกกำรประชุมวิชำกำรในระดับชำติหรือ นำนำชำติ ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้และกำรฝึกหัดครู 

 

X 

 

100 
จ ำนวนอำจำรย์ครุศำสตร์ทั้งหมด 
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 โครงการที่ 4.7.6 โครงกำรบริหำรงำนบุคคล  

ตัวช้ีวัดที่ 4.7.6.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณด้ำนบุคคล 
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณด้ำนบุคลำกรที่เบิกจ่ำยจริง 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณด้ำนบุคคลที่ก ำหนด 

 โครงการที่ 4.8.1 โครงกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำด 
ตัวช้ีวัดที่ 4.8.1.1 ระดับควำมส ำเร็จกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำด 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำดและมีกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/ โครงกำร และรำยงำนสรุปและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร 
ระดับท่ี 4รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำดให้กับคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ  
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำดและมีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

  
 โครงการที่ 4.9.1 โครงกำรจัดหำรำยได้จำกสินทรัพย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.9.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 5 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 
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 โครงการที่ 4.10.1 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรโรงเรียนสำธิต  
ตัวช้ีวัดที่ 4.10.1.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่ก ำหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริงของโรงเรียนสำธิต 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนที่ก ำหนด 
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ส่วนที่ 3 การก ากับติดตามประเมินผล 
 
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน 
 

ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2565 – 2569 จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ส ำนัก จะต้องมีกำรพัฒนำ
ระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนและกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน โดยจะต้องมีกำรสื่อสำร เพ่ือสร้ำงควำมเข้ ำใจในหลักกำร 
สำระส ำคัญของ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงำนหลัก ค่ำเป้ำหมำย ให้แก่บุคลำกรภำยในให้รับทรำบ เข้ำใจ มีกำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ ก ลยุทธ์ กำรด ำเนินงำนที่
ก ำหนดไว้ไปเป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของส ำนัก ผ่ำนกระบวน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำ ปีและกำรจัดข้อตกลงผลงำนรำยบุคคล  
มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดรับกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในกำรติดตำมผลกำรบริหำรงบประมำณ ให้เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  และจัดให้มีกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำ
องค์กำรให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตำมผล  กำรด ำเนินกำร แสวงหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรรับรู้ ลดปัญหำอันสืบเนื่องมำจำกควำมเปลี่ยนแ ปลงของเงื่อนไข 
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 

 
รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 
 

เพ่ือท ำให้กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2565 สำมำรถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผล
ของกำรด ำเนินงำนและเป็นไปตำมหลักกำรของกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  จึงเห็นควรมีกำร
ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นกำรประเมินผลแบบมุ่งผ ลส ำเร็จ  
โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในกำรติดตำมและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยก ำหนดจัดให้มีกำรก ำหนดประเด็นในกำรติดตำม
ประเมินผลให้อยู่ภำยใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจำรณำ 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภำพ มิติประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กำร ดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
  ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพ่ือน ำยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2565  ไปสู่กำรปฏิบัติจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่มหำวิทยำลัยจะต้องมีกำรพัฒนำกลไก และวำงเงื่อนไขที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   ต้องให้ควำมสนใจและตระหนักถึง
ปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

     1.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพำะผู้บริหำรและบุคลำกร
ที่เก่ียวข้อง  ควรน ำเสนอสำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2565 – 2569   ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอกส่วน
ของสภำมหำวิทยำลัย คณะ วิทยำลัย  มรว.สระแก้ว และส ำนัก ได้รับทรำบถึงจุดเน้นและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือจะได้มีกำรพัฒนำนโยบำยและ มำตรกำรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

       1.2 กำรสร้ำงกำรรับรู้และบรรยำกำศเชิงผลักดันจำกกลไกภำยในอันได้แก่ คณะกรรมกำร สภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย โดยจ ำเป็นต้องมีกำรน ำเสนอจัดกำรประชุมสัมมนำ เพ่ือชี้แจงถึงทิศทำงและยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน กำรจัดให้มีกำรรำยงำนผล กำรด ำเนินงำนเป็น
รอบรวมทั้งกำรจัดให้มีกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินเป็นระยะเพ่ือรับทรำบควำมก้ำวหน้ำและแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงของคณะผู้บริหำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

       1.3 กำรมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในกำรร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมเคลื่อนไหวของกำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ื อจะได้
ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   
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       1.4 กำรก ำหนดให้หน่วยงำน ผู้บริหำรมีภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรรำยงำนผลงำนต่อสำธำรณะ โดยต้องน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนผล 
สร้ำงกำรรับรู้ถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชำคมภำยในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบเป็นระยะ  
เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีควำมพยำยำมในกำรผลักดันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลมำกยิ่งขึ้น โดยในกำรนี้ควรต้องจัดให้มีกำ รน ำเสนอ เผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน  อำทิ จดหมำยข่ำว กำรประชุมติดตำม กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  

 
2. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 

       2.1 กำรพัฒนำผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องสืบเนื่องจำกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติเป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัย
ควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในกำรที่จะผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทั้งในส่วนของกำรพัฒนำระบบงำน และกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงำนที่เป็นสิ่ง
เคยชิน อันเป็นภำรกิจที่ล้วนมุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ ำเป็นต้องใช้เวลำและควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนเพ่ือผลักดันให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นกำรมีโครงข่ำยของผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่กระจำยอยู่ทั่วมหำวิทยำลัยจึงเป็นสิ่งที่จ ำ เป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรขับเคลื่อน 
กำรด ำเนินงำนตำมแผน  

       2.2 กำรร่วมมือกันกำรท ำงำนในรูปแบบเครือข่ำยร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจำกกระบวนกำรน ำยุทธศำสตร์รวมทั้งนโยบำยของรัฐบำลไปสู่กำร
ปฏิบัติ เป็นกระบวนกำรที่โครงสร้ำง กระบวนกำรต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลำกหลำยและต่ำงวัตถุประสงค์กัน จึงท ำให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
แผนต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องยึดหลักกำรท ำงำนแบบเครือข่ำยและกำรเป็นกัลยำณมิตร
ที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะท ำให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรประสบผลส ำเร็จ 

      2.3 กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ด้วยกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำง ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของ
แผนให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ผ่ำนกระบวนกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ โดยจะต้องท ำให้หน่วยงำน บุค ลำกรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำรที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ โดยอำศัยเครื่องมือหรือกลไกทำงกำรบริหำรหลำยๆ ประกำรควบคู่กันไป  อำทิ กำรจัดท ำแผนที่
ยุทธศำสตร์ กำรวำงแผนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ กำรทบทวนจัดโครงสร้ำงองค์กำรรองรับกำรด ำเนิ นงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน  กำรวัดและประเมินผลส ำเร็จตำมแนวทำง Balanced Scorecard และกำรจัดสรรรำงวัลสิ่งจูงใจตำมผลงำน เป็นต้น 

       2.4 กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ.  2565 โดยคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยจะมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบปร ะมำณเป็น
ประจ ำทุกเดือน ตลอดปีงบประมำณ และน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ ตำมแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหำรส ำนักรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะและน ำผล
กำรประเมินดังกล่ำวมำพัฒนำปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในครำวต่อไป 
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