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บทสรุปผู้บริหาร 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ได้น าทิศทางของแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2560 – 2579 แผนรวมทั้งนโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายของ
คณะผู้บริหาร   และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย 
การระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร โดยมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ปรัชญา 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี    

ปณธิาน  
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมัง่ค่ังของชุมชน   

อัตลกัษณ ์     
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน  

วิสัยทัศน์   
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

พันธกิจ   
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้         

เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินและเป็น
ต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถ่ิน    

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อพัฒนางาน   
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่
ประชาชนในท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพฒันา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน    
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เป้าประสงค ์   
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี

ศักยภาพสอดคล้องกับการพฒันาประเทศ   
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน เพือ่

ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ   
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกจิชุมชน

เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
4. บัณฑิต และผู้มสี่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม

รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสงัคมพหุวัฒนธรรม   
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอ่ความต้องการ

ประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ (Productive Learning) 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ   
กลยุทธ์   

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)  

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I  

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ท้องถ่ิน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ   
กลยุทธ์ 

2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถ่ิน

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งค่ัง และยั่งยืนของท้องถ่ินประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ           
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เป้าประสงค์ ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 
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กลยุทธ์  
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม        
ราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 

3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching 

3.4 พัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  
3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตจนได้รับการยก
ย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรม
การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ บัณฑิตและผู้มสี่วนได้เสีย มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อ 
สังคมโดยรวมรกัษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสงัคมพหุวัฒนธรรม   

กลยุทธ์  
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์  

ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.2  สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินใน

ระดับท้องถ่ินและระดับนานาชาติ 
4.3  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรง่ใส และธรรมาภิบาลตอบสนอง
ต่อความตอ้งการประเทศและเป็นที่ยอมรบัต่อประชาชน 

กลยุทธ์  
5.1  ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้ เ ข้าท างานในมหาวิทยาลัย  พัฒนา               

ขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
5.2  ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการ

ปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 
5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัย

สุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวย

ความสะดวก และบริการข้ันพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University  
5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
5.6  บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
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บทท่ี 1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ 9 
        ปัจจัยภายนอก 10 
            สภาพแวดล้อมภายนอกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 10 
        ปัจจัยภายใน 16 
           จุดมุ่งหมายที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะพัฒนาให้กับพื้นที่บริการ 16 
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            จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2558 20 
            สัดส่วนงบแผ่นดิน : เงินรายได ้ 22 
            สัดส่วนงานวิจัยเชิงพาณิชย์  22 
            ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 23 
            สถานการณ์ผู้สมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
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บทท่ี 1  
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ 

 
ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การจัดท าแผนกลกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น าผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา       
น ามาวิเคราะห์และปรับปรุง รวมถึงการท าทิศทางแผนยุทธศาสตร์ของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ ยุทธศาสตร์การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปีของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาราชภัฏ พ.ศ.2547 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย มาเป็นกรอบแนวคิดในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564   

กระบวนการ กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เริ่มจากการวิเคราะห์นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ของประเทศ เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง   
  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี             
พ.ศ. 2560 – 2579  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สู่การสร้างจุดเด่นหรอืความเช่ียวชาญของ มหาวิทยาลัยออกเปน็ 
5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเรียนการสอนที่เน้นการยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้าน การวิจัย ซึ่งมุ่งพัฒนาการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินและเป็นต้นแบบ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถ่ิน 3. การบริการวิชาการ โดยใช้การประสาน
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ สัมพันธ์และถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชน ในท้องถ่ินอย่างเป็น
รูปธรรม  4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก
ทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง วัฒนธรรม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ 5. ด้านอื่นๆ ที่มุ่งพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศการมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

 

กระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2560–2579 นั้น เริ่มจากการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยในระยะที่ 1 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ที่ 2 โดยมีเป้าหมายของระยะนี้คือ การมุ่งสู่การ
เป็นองค์การบริหารตนเองของมหาวิทยาลัย ขณะที่ใน ระยะที่ 3 คือ การเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ และระยะที่ 4 คือ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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1. ปัจจัยภายนอก 
1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

      ด้านเศรษฐกิจ 
      1. ด้านเกษตรกรรม 
     การเกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นั้น เมื่อวิเคราะห์ในเรื่องสัดส่วนของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านเกษตรกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านเกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศ และ
สัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านเกษตรกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด 
พบว่า เกษตรกรรมมีความส าคัญต่อกลุ่มจังหวัด และต่อประเทศน้อย ซึ่งมีสินค้าเกษตรกรรมหลักที่ส าคัญ คือ 
ข้าว โดยมีแหล่งผลผลิตหลักอยู่ทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี และข้าวโพด โดยมีแหล่งผลผลิตหลกั
อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ส่วนกลุ่มพืชพลังงาน คือ อ้อย และมันส าปะหลังนั้นจังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งผลผลิตหลัก
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดนนทบุรีที่เป็นแหล่งกล้วยไม้ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
โดยมีพื้นที่เพาะปลูกที่ 1,001–5,000 ไร่ ส าหรับสินค้าปศุสัตว์ในภาพรวมนั้น จังหวัดสระบุรีมีผลิตผลรวมมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณารายสินค้าพบว่า ไก่เป็นผลผลิตหลักที่จังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา        
สุกรและโคนมที่จังหวัดสระบุรี โดยโคนมนั้นมีจ านวนที่เลี้ยงมากกว่า 50,000 ตัว 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ด้านการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

วิเคราะห์ด้านการเกษตร 
ปัญหาและความต้องการ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 

1. เกษตรกรมีการใช้สารเคมี
จ านวนมากสง่ผลใหเ้กิดสารพิษ
ตกค้างและต้นทุนการผลิตสูง 

2. ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
เกษตรมจี านวนน้อย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสินค้าเกษตรปลอดภัย 

3. แรงจงูใจในการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยมีน้อย เนื่องจาก
ต้นทุนในการผลิตสูง แต่ราคา
จ าหน่ายไม่แตกต่างจากผลผลิต
สินค้าเกษตรทั่วไป 

 

ศักยภาพ :  
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีพื้นที่ เพาะปลูกที่

เหมาะสม สภาพดินมีความพร้อมและอุดมสมบรูณ์ เหมาะสมแก่
การเพาะปลูก 

2. เกษตรกรมีความเช่ียวชาญและช านาญในการประกอบ
อาชีพเกษตร เนื่องจากอาชีพเกษตรเป็น อาชีพหลักที่สบืทอดกัน
มาอย่างต่อเนือ่ง 

3. กลุม่จงัหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป็นศูนยก์ลาง การจ าหน่าย
สินค้าเกษตร มีแหล่งส าหรับจ าหน่ายสินค้าจ านวนมาก 
แนวทางการพัฒนา : 

1. ส่งเสริมและให้ความรู้แกเ่กษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกพืช ปลอดสารพิษ 

2. ส่งเสริมใหเ้กษตรกรให้ความส าคัญกบัการรวมกลุ่มทั้งใน
ด้านของการผลิตและการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร 

3. ส่งเสริมการจัดโชนน่ิงการปลกูพืชเพื่อให้สินค้าเกษตร
เหมาะสมกับความต้องการไมม่ากเกินไปจนเกิดปญัหาผลผลติ
การเกษตรตกต่ า 

4. การสร้างตลาดจ าหน่ายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิง่
สินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อใหเ้กษตรกรมีช่องทางการตลาดใน
การจัดจ าหน่าย 
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  ด้านอุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วิเคราะห์ในเรื่องสัดส่วนของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านอุตสาหกรรมทั้งหมด        ของ
ประเทศ และสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
ของกลุ่มจังหวัด พบว่า อุตสาหกรรมมีความส าคัญต่อกลุ่มจังหวัดและต่อประเทศมาก โดยเมื่อพิจารณา
ภาพรวมทางด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมนั้น พบว่า มีลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพบว่ามีการกระจุกตัวของแรงงานใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน เมื่อศึกษาถึง
การลงทุนในอุตสาหกรรมจะพบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุด รองลงมาคือจังหวัดสระบุรีมีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง
ภายในบ้าน 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
วิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรม 

ปัญหาและความต้องการ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
1. เกิดปญัหาการปล่อยน้ าทิง้น้ าเสียในพื้นที่

โรงงานอุตสาหกรรม 
2. ขาดการเฝ้าระวังและสร้างเครือข่ายการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อใหเ้กิดการพฒันาที่
ยั่งยืน  

3. การลกุล้ าล าคลองสาขาและล าน้ าสายหลัก
ในพื้นที่กลุม่จงัหวัดภาคกลางตอนบน 1  

ศักยภาพ :  
  กลุ่มจังหวัดภคกลางตอนบน 1 มีโรงงาน

อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  
 

แนวทางการพัฒนา :  
1. มีการติดตั้งระบบเฝ้าระวังการปล่อยน้ าทิ้งน้ าเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
2. สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโดยประชาชนในพื้นที่  
3. ฟื้นฟูคลองสาขาที่ตื้นเขินและเสื่อมโทรม 

 

  ด้านการท่องเท่ียว 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เมื่อวิเคราะห์ในเรื่องสัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดของประเทศ และสัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ถือได้ว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเดินทางไปอยู่ในระดับสูง คิดเป็นกว่า 8.4 ล้านครั้ง (คน) และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับ
ประเทศในระดับกลางที่ราว 1.1 แสนล้านบาทในปี 2550 โดยมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางหลัก
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ยังมีประเพณี
และเทศกาลซึ่ งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว เช่น งานเปิงสงกรานต์ งานลอยกระทงตามประทีป          
การละเล่นชาวมอญ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ และการแข่งขันเรือยาว 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
วิเคราะห์ด้านการท่องเท่ียว 

ปัญหาและความต้องการ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันในด้านการท่องเที่ยวโดยมีทรัพยากร
ต้นทุนที่มีศักยภาพอยู่แล้ว  

2. สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ขาด
การพัฒนา บูรณาการเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว  

3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นให้มีความชัดเจน
เข้าใจง่าย 

ศักยภาพ : 
1. กลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่

ส าคัญและโดดเด่นเป็นจ านวนมาก ทั้งโบราณสถาน 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เชิงธรรมชาต ิและแหล่งท่องเที่ยว
ที่เป็นสถานที่ทางวิทยาศาสตร์  

2. เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก
ใกล้กรุงเทพมหานครและเมืองส าคัญหลายแห่ง 
แนวทางการพัฒนา :   

1. พัฒนาแหล่งท่องเทียวที่มีอยู่ให้ความโดดเด่นมี      
อัตลักษณ์ 

2. การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวให้เช่ือมโยงกันในพื้นที่
กลุ่มจงัหวัด 

3. มีการประชาสัมพันธ์รวมถึงส่งเสริมเส้นทาง         
การท่องเที่ยวของกลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

4. ผสมผสานการฟื้นฟูและการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างจิตส านึก และ
สามารถให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน  

  
ปัจจัยทางด้านสังคม 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสังคมจากดัชนีความก้าวหน้าของคน พบว่า สถานการณ์
ภาพรวมทางด้านสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นั้น จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยจัดอยู่ในระดับ
สูงสุด เป็นอันดับที่  1 จากทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัดทั้งนี้โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยทางด้านสังคม ซึ่ง
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้าน
ชีวิตครอบครัวและชุมชน และปัจจัยด้านการคมนาคมและการสื่อสาร พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
1 มีปัจจัยทางสังคมทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีความโดดเด่นมากในด้านการคมนาคมและการสื่อส าร 
สุขภาพ และด้านการศึกษา ตามล าดับจากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2558 – 
2573     จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “สังคมสูงวัย” (aged society) และในอีก 10 ปี
ข้างหน้า จะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged society) 
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ภาพท่ี 2 แนวโน้มประชากรเด็ก ผูสู้งอายุ และดัชนีการสูงวัยใน ช่วง พ.ศ. 2558 -2573 

 

ตารางท่ี 4 จ านวนประชากรผูสู้งอายุและดัชนีการสูงวัย พ.ศ. 2556 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  

 

  สถานการณ์ดา้นความต้องการก าลังคนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  สถานการณ์ด้านความต้องการก าลังคนจังหวัดปทุมธานี ผลการส ารวจความต้องการ
แรงงานในปี 2557 (ส านักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี, 2557) พบว่า สถานประกอบการ มีความต้องการ
แรงงาน รวมทั้งสิ้น 10,357 อัตรา เมื่อพิจารณาแยกตามระดับการศึกษา พบว่า   สถานประกอบการมี
ความต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด จ านวน 2,589 อัตรา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2,394 อัตรา และ ระดับ ปวส. จ านวน 1,599 อัตรา ส่วนระดับ
การศึกษาที่มีความต้องการแรงงานน้อยที่สุด คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ส าหรับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพก่อสร้าง จ านวน 2,348 
อัตรา โดยมีความต้องการแรงงานที่จบต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด อาชีพที่มีความต้องการแรงงาน 
ในระดับรองลงมาเป็นอาชีพอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ จ านวน 1,300 อัตรา โดยมีความต้องการแรงงานที่
จบ ระดับ ปวช. มากที่สุด เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานตามทักษะฝีมือ พบว่า สถานประกอบการมี
ความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือ มากที่สุด รองลงมาเป็นแรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานมีฝีมือในระดับน้อยที่สุด
รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 5  แสดง 10 อันดับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามทักษะฝีมอื ปี 2557 

 

  1. ผู้เช่ียวชาญ/ผู้บริหาร (Professional Level) คือแรงงานระดับผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านในสาขาต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานเป็นระยะเวลานาน สามารถวางแผนและจัดระบบ
การท างานให้กับผู้ร่วมงานได้  
  2. แรงงานฝีมือ (Skilled Level) คือแรงงานที่ใช้ทักษะฝีมือในการท างาน สามารถ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ ในการท างานได้ เช่น ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักร พนักงาน QC เป็นต้น 
  3. แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi Skilled Level) คือแรงงานที่ต้องท างานอยู่ในสายการผลิต        
ซึ่งต้องใช้ทักษะฝีมือระดับพื้นฐาน เช่น ควบคุมเครื่องจักร แรงงานในสายการผลิต คนขับรถ เป็นต้น  
  4. แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Level) คือแรงงานระดับล่างซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีความรู้
ความช านาญและทักษะฝีมือ เพียงท าตามค า ช้ีแนะหรือรูปแบบที่จัดไว้ได้เท่านั้น เช่น แรงงานขนของ 
พนักงานท าความสะอาด เป็นต้น 
    

สถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  การจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีการจัดการศึกษาในหลายรูปแบบ 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 5 หน่วยงาน คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 6 หน่วยงาน คือ  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 6 จ านวนสถานศึกษาจ าแนกรายสงักัดและจังหวัด 
สังกัด นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี รวม 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 252 309 458 348 1,367 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 116 191 389 297 993 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา  96 170 360 276  
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 18 21 29 21  
การศึกษาพิเศษ 1 - - -  
การศึกษาสงเคราะห์  1 - - -  
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน 125 98 42 30 295 
สามัญ 88 78 33 24  
(English Program) 11 10 - -  
การศึกษาพิเศษ 2 1 - -  
การศึกษาสงเคราะห์  - 2 1 -  
อิสลามควบคู่สามญั 2 - - - - 
สอนศาสนาอสิลาม 8 2 3 - - 
อาชีวศึกษา  10 2 5 4 - 
นานาชาติ 4 3 - 2 - 
ศูนย์ กศน. อ าเภอ 6 7 16 13 42 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 1 3 8 7 19 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 10 3 1 18 
โรงเรียนสาธิต - 1 1 - - 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 2 3 2 - - 
มหาวิทยาลัยเอกชน 2 6 - 1 - 
นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 55 22 27 27 133 
กระทรวงมหาดไทย กรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน  

53 18 25 24  - 

กระทรวงคมนาคม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี - - - - - 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชอง
มนุษย ์ 

1 - - - - 

กระทรวงสาธารณสุข(สถาบันพระบรมราชชนก) 2 - - 2 - 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (วิทยาลัยพล
ศึกษา) 

- 1 - - - 

ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ(โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม) 

- 3 2 1 - 

รวม 307 331 485 375 1498 
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ตารางท่ี 7 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
ระดับการศึกษา จ านวน นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี รวม 

ก่อนประถมศึกษา นักเรียน 28,298 26,957 22,037 17,343 94,410 
ประชากร 37,396 39,700 27,696 22,671 127,463 

ร้อยละ 75.67 67.90 79.57 76.50 74.07 
ประถมศึกษา นักเรียน 75,874 71,255 63,737 47,724 257,643 

ประชากร 77,535 80,269 57,215 46,269 261,288 
ร้อยละ 97.86 88.77 111.40 103.14 98.60 

มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน 34,853 346,31 27,923 21,795 118,057 
ประชากร 39,942 39,293 27,781 23,178 130,194 

ร้อยละ 87.26 88.14 100.51 94.03 90.68 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

นักเรียน 24,938 26,948 25,437 21,518 98,034 
ประชากร 44,268 42,574 31,240 25,767 149,849 

ร้อยละ  56.33 63.30 81.42 83.51 68.15 
รวมทั้งสิ้น นักเรียน 163,963 159.791 139,134 108,380 568,144 

ประชากร 199,141 201,836 143.932 117,885 662,794 
ร้อยละ 82.34 79.17 96.67 91.94 85.72 

ที่มา : ทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาคการศึกษา (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1) พ.ศ. 2560-2569  
         ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. ปัจจัยภายใน  
 สถานที่ตั้ งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่  1 หมู่  20               
ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มี 1 วิทยาเขต ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว  

2.1. จุดมุ่งหมายท่ีมหาวิทยาลัยประสงค์จะพัฒนาให้กับพ้ืนท่ีบริการ 
  1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
  3. การส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม       
  5. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และการบริการ    
  6. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก   
  7. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม      
  8. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 
 
 
 



17 
 

 2.2. ความต้องการของพ้ืนท่ีชุมชน/จังหวัด/กลุ่มจังหวัดท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยพัฒนา       
  1. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
  2. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1ประกอบด้วย 
จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
  3.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
  4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว    

2.3. จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลยั      
 1. ด้านการเรียนการสอน            
     1.1. การผลิตและพัฒนาคร ู

      1.2. อุตสาหกรรมบริการและการจัดการท่องเที่ยว 
      1.3. เกษตร อาหารและสิง่แวดล้อม     
  2. ด้านการวิจัย         
      2.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา 
      2.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม 
      2.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริการด้านสุขภาพและผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งกับชุมชน  
  3. ด้านการบริการวิชาการ       
      3.1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
      3.2 ถ่ายทอดเผยแพร่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติสู่
ประชาชน 
      3.3 พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพในรูปแบบประชารัฐ โดยเน้นเกษตรกร และ
ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอ มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้  
  4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
      4.1 เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทย 4 ภาค ประจ าภาคกลาง เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้มรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาเผยแพร่เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 
      4.2 เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
      4.3 เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน   
  5. ด้านอื่นๆ  
      5.1 การบริหารจัดการคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ 
       5.2 การสร้างเครือข่าย การจัดการศึกษาทั่วไปเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาทั่วไป
ที่ท าให้นักศึกษามีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
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 2.4 จ านวนหลักสูตรท่ีเปิดด าเนินการ     
  จ านวนหลักสูตรต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และ 
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2558 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 66 หลักสูตร แบ่งเป็น 
      1) ระดับปริญญาตรี 54 หลักสูตร     
        2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร      
      3) ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร 
        4) ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร 
     

ตารางท่ี 7 ภาพรวมหลักสูตรท่ีเปิดด าเนินการ 

ระดับการศึกษา กลุ่ม SSH กลุ่ม ST  กลุ่ม HS รวม 

อนุปริญญา/ปวส. - - - - 

ปริญญาตรี 33 16 5 54 

ป.บัณฑิต 1 - - 1 

ปริญญาโท 4 2 - 6 

ปริญญาเอก 4 1 - 5 

รวม 42 19 5 66 

 
ตารางท่ี 8  หลักสูตรภาษาไทยที่เปิดด าเนินการ 

ระดับการศึกษา กลุ่ม SSH กลุม่ ST  กลุ่ม HS รวม 

อนุปริญญา/ปวส. - - - - 

ปริญญาตรี 28 16 5 49 

ป.บัณฑิต 1 - - 1 

ปริญญาโท 4 2 - 6 

ปริญญาเอก 4 1 - 5 

รวม 37 19 5 61 
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ตารางท่ี 9 หลักสูตรภาษาตา่งประเทศทีเ่ปิดด าเนินการ เช่น หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษาฯลฯ 
ระดับการศึกษา กลุ่ม SSH กลุ่ม ST  กลุ่ม HS รวม 

อนุปรญิญา/ปวส. - - - - 

ปริญญาตร ี 5 - - 5 

ป.บัณฑิต - - - - 

ปริญญาโท - - - - 

ปริญญาเอก - - - - 

รวม 5 - - 5 

 
หมายเหตุ : ค าจ ากัดความ กลุ่ม SSH หมายถึง สาขาวิชาด้าน Social Science and Humanities 

กลุ่ม ST หมายถึง สาขาวิชาด้าน Science and Technology        
กลุ่ม HS หมายถึง สาขาวิชาด้าน Health Science 

  
 2.5.จ านวนอาจารย์ประจ า 
ตารางท่ี 10 จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์     หน่วย: คน 

คณะ 
จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามคุณวุฒแิละต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

คณะครุศาสตร์ - - - - 41 4 1 - 14 12 3 - 55 16 4 - 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

- - - - 7 4 - - 5 1 1 - 12 5 1 - 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- - - - 29 7 1 - 5 5 2 - 34 12 3 - 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- - - - 62 7 2 - 13 1 - - 75 8 2 - 

ศูนย์ภาษา - - - - 9 - - - 2 - - - 11 - - - 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

- - - - 39 12 1 - 8 3  - 47 15 1 - 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- - - - 59 11 1 - 15 9 2 - 74 20 3 - 

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

- - - - 15 - - - 10 1 - - 25 1 - - 

งานวิชาศึกษาทั่วไป - - - - 8 - - - 4 - - - 12 - - - 
 ศูนย์สระแก้ว - - - - 17 1 - - 8   - 25 1 - - 

รวม - - - - 286 46 6 - 84 32 6 - 370 78 14 - 
หมายเหตุ : อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
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2.6.จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2558  
ตาราง 11 จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558      

              หน่วย: คน 

ระดับการศึกษา กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

อนุปรญิญา/ปวส. - - - - 

ปริญญาตร ี 6,580 1,517 639 8,736 

ป.บัณฑิต 1 - - 1 

ปริญญาโท 303 21 - 324 

ป.บัณฑิตช้ันสงู - - - - 

ปริญญาเอก 185 8 - 193 

รวม 6,982 1,538 639 9,254 

  
2.6.1 นักศึกษาไทย  

ตารางท่ี 12  จ านวนนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
          หน่วย: คน 

ระดับการศึกษา กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

อนุปรญิญา/ปวส. - - - - 

ปริญญาตร ี 6,499 1,509 639 8,647 

ป.บัณฑิต 1 - - 1 

ปริญญาโท 299 21 - 320 

ป.บัณฑิตช้ันสงู - - - - 

ปริญญาเอก 183 8 - 191 

รวม 6,982 1,538 639 9,159 
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ตารางท่ี 13  จ านวนนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  
หน่วย: คน 

ระดับการศึกษา กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

อนุปรญิญา/ปวส. - - - - 

ปริญญาตร ี 60 8 - 68 

ป.บัณฑิต - - - - 

ปริญญาโท - - - - 

ป.บัณฑิตช้ันสงู - - - - 

ปริญญาเอก - - - - 

รวม 60 8 - 68 

 
  

2.6.2 นักศึกษาต่างชาติ        
ตารางท่ี 14 นกัศึกษาตา่งชาต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

หน่วย: คน 

ระดับการศึกษา กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

อนุปรญิญา/ปวส. - - - - 

ปริญญาตร ี 21 - - 21 

ป.บัณฑิต - - - - 

ปริญญาโท 4 - - 4 

ป.บัณฑิตช้ันสงู - - - - 

ปริญญาเอก 2 - - 2 

รวม 27 - - 27 
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2.7 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้ 
ตารางท่ี 15 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได ้

หน่วย : บาท 

พันธกิจ 

ประเภทงบประมาณ รวม (3) 
(1)+(2) 

ร้อยละ (4) 
(1)x100/(3) งบแผ่นดิน 

(1) 

เงินรายได้ 
(2) 

1. การผลิตบัณฑิต 412,987,500 225,381,200 638,368,700 64.69 

2. การวิจัย 21,090,900 6,868,800 27,959,700 75.43 

3. การบรกิารวิชาการ 4,495,100 - 4,495,100 100.00 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

995,000 - 995,000 100.00 

5.อื่นๆ ระบุ…….. - - - - 

รวม 439,568,500 232,250,000 671,818,500 65.43 

 
 

2.8 สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ : งานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม : อ่ืนๆ 
ตารางท่ี 16 สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ : งานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรบัใช้สังคม : อื่นๆ 

หน่วย : เรื่อง 

ประเภทงานวิจัย กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

1.ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 7 4 1 12 

2.ผลงานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรบัใช้สังคม 
(ผลงานวิจัยส่งประโยชน์ถึงผูร้ับบริการแล้ว) 

51 14 3 68 

3.งานวิจัยพื้นฐาน (เน้นการตีพมิพ์เผยแพร่     
ยังไม่เกิดผลในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ) 

108 159 - 267 

รวม 166 177 4 347 

หมายเหตุ : งบประมาณที่ใช้ รวมงบแผ่นดินและเงินรายได้จากแหลง่ต่างๆ 

 

2.9 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน 
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ท่ี ปัจจัยภายใน 
Rate 
(1) 

Weight 
(2) 

Rate X Weight 
(2) X (1) 

1. บัณฑิตมีความพรอ้มรบัการพัฒนาและได้รบัการยอมรบัเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ความขยัน และ0ความอดทน 

4 0.050 0.200 

2. มีความร่วมมือกบัสถานประกอบการชุมชนและท้องถ่ิน 3 0.050 0.150 

3. การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณและการเงิน มี
ระบบที่เอื้อต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

4 0.025 0.100 

4. เริ่มมีระบบการพฒันาอาจารย์ใหม่มืออาชีพ 4 0.050 0.200 

5. การพัฒนานกัศึกษาโดยผ่านวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป 5 0.050 0.250 

6. การจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผูเ้รียนขยันและอดทน และมี
ความหลากลายในรปูแบบการจัดการศึกษา 

4 0.075 0.300 

7. ระบบสง่เสรมิการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรม 4 0.075 0.300 

8. ทักษะความสามารถของบุคลากรในบางด้านโดดเด่นเป็นที่
ยอมรบั 

4 0.025 0.100 

9. มีผู้น าที่ได้รบัการยอมรับ 4 0.025 0.100 

10. มีเงินคงคลัง เงินรายได้ทีเ่ป็นกระแสเงินสดและสินทรัพยเ์พือ่
การพัฒนาและสร้างมลูค่าเพิ่มของมหาวิทยาลัย 

5 0.075 0.375 

11. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษายังไม่เพียงพอ และยังขาด
การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในและนอกเวลา 
(ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัติการต่างๆ,วัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน, เครื่องปรบัอากาศ,พาหนะ) 

2 0.025 0.050 

12. การบริหารการปฏิบัติการด้าน การวิจัยและเผยแพร่ เกิดผล
น้อยไม่ถึงเกณฑท์ี่พึงประสงค์ 

1 0.025 0.025 

13. การบริหารการเบกิจ่ายงบประมาณขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1 0.100 0.100 

14. ระบบสนบัสนุนการพฒันาด้านอาคารสถานที่ของส่วนกลาง
ยังไม่เอื้อตอ่การพฒันางานของหน่วยงานและคณะ 

1 0.050 0.050 

15. ระบบการให้บริการบางส่วนมีข้ันตอนมากและไมเ่อื้อต่อการ
ให้บรกิารอย่างมีคุณภาพ 

2 0.025 0.050 

16. คุณวุฒิทักษะความรู้ ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่
ถึงเกณฑ์ทีพ่ึงประสงค์ 

2 0.075 0.150 

17. บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะ และ service mind 
รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในระบบ ระเบียบวิธีการฏิบัติงาน 

2 0.075 0.150 

18. ขาดวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากรในการขับเคลือ่นพันธกิจ 2 0.025 0.050 

19. งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรงบพฒันาและงบ
ลงทุนมีน้อย 

1 0.050 0.050 
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ท่ี ปัจจัยภายใน 
Rate 
(1) 

Weight 
(2) 

Rate X Weight 
(2) X (1) 

20. เงินรายไดจ้ากการด าเนินงานตามภารกิจชะลอตัว          ไม่
เพียงพอ 

1 0.050 0.050 

รวมค่าคะแนน 3.700 

 
ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก 

ท่ี ปัจจัยภายนอก 
Rate 
(1) 

Weight 
(2) 

Rate X Weight 
(2) X (1) 

1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและนอกประเทศ 4 0.05 0.200 

2. มีเครือข่าย MOU ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4 0.075 0.300 

3. โอกาสในการยกระดับมาตรฐานหลกัสูตรมีมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับ AC 

5 0.050 0.250 

4. มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในท้องถ่ินและ
สถานประกอบการ 

4 0.050 0.200 

5. มีโอกาสเลือกสรรและพัฒนาบุคลากรใหเ้อื้อต่อการพฒันา 4 0.050 0.200 

6. มีโอกาสของจ านวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากเปิดประชาคมอาเซียน 

5 0.050 0.250 

7. โอกาสการมเีวที พื้นที่การเผยแพร่แสดงศักยภาพ และ
เรียนรู้ต่อประชาคมระดบันานาชาติและเรียนรู้ 

5 0.025 0.125 

8. การพัฒนางานเพิม่รายได้จากการด าเนินการ 5 0.075 0.375 

9. การได้รับงบประมาณสนบัสนุนตามนโยบายจากรฐับาล 4 0.050 0.200 

10. นโยบายของรัฐในการยบุรวมมหาวิทยาลัย 2 0.100 0.200 

11. ค่านิยมของสงัคมต่อคุณภาพบัณฑิต 2 0.075 0.150 

12. การถูกตรวจสอบก ากบัด้าน QA จาก สกอ./สมศ.       
อย่างต่อเนื่องและซ้ าซ้อน 

2 0.075 0.150 

13. การสนบัสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เพือ่การวิจัยและการเรียน
การสอน ภาครัฐและเอกชนยังไมเ่พียงพอ 

2 0.025 0.050 

14. มีการแข่งขันสูงท าให้สญูเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ 2 0.075 0.150 

15. นักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลงและมีความรู้พื้นฐานต่ ากว่า
เกณฑ์และมีค่านิยมในการเรียน 

1 0.075 0.075 

16. นโยบายระเบียบข้อบงัคับของรัฐไมเ่อื้อต่อการปฏิบัตงิาน 2 0.050 0.100 

17. งบประมาณของรัฐเพือ่สนบัสนุนภารกจิบางด้านไม่เพยีงพอ 2 0.050 0.100 
 รวม   3.075 

 
  2.10 สถานการณ์ผู้สมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพะบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
  ปีการศึกษา 2559 มีผู้มาสมัครเรียนและช าระค่าสมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
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วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มจี านวน 4,766 คน จ าแนกเป็นรายจังหวัด      
คณะ และสาขาวิชา ดังแสดงในตารางที่ 19 - 21 
 

ตารางท่ี 19 อันดับจงัหวัดของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2559 
ล าดับ จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

1 ปทุมธานี 801 16.80 
2 พระนครศรีอยุธยา 455 9.54 
3 สระบุร ี 323 6.77 
4 อ่างทอง 241 5.05 
5 ปราจีนบุร ี 240 5.03 
6 สระแก้ว 208 4.36 
7 นครนายก 149 3.12 
8 สุพรรณบรุ ี 148 3.10 
9 นครราชสีมา 148 3.10 
10 กรุงเทพมหานคร 126 2.64 
 รวม 10 อันดับ 2,839 59.51 
 จังหวัดอื่นๆ 1,927 40.49 
 รวมท้ังสิ้น 4,766 100.00 

หมายเหตุ จ านวนผู้สมัครหมายถึง ผู้สมัครที่ช าระเงินค่าสมัคร          
ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

26 

บทท่ี 2 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  
 

ปรัชญา 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี     

ปณธิาน  
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมัง่ค่ังของชุมชน   

อัตลกัษณ ์     
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน  

วิสัยทัศน์   
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน

ให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
พันธกิจ   

1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินและเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถ่ิน    

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ            
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพรม่รดกทาง
วัฒนธรรม พฒันาระบบการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพฒันามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน    
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เป้าประสงค ์   
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพฒันาประเทศ   
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน เพือ่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ   
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมรีายได้เพิ่มข้ึน 
4. บัณฑิต และผู้มสี่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสงัคม     

พหุวัฒนธรรม   
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอ่ความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรบัต่อประชาชน 
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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 
 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning)1 
ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ 

ร้อยละ   
80 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

1.2 จ านวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่
ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น 

2  
หลักสูตร 

2  
หลักสูตร 

2  
หลักสูตร 

2  
หลักสูตร 

2  
หลักสูตร 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

1.3 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 

ร้อยละ   
85 

ร้อยละ   
90 

ร้อยละ   
95 

ร้อยละ   
95 

ร้อยละ 
100 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● ศูนย์ภาษา 

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการ
และ งานทะเบียน 

1.4 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการ
สอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น2 ระดับชาติ 
หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด  

20   
ผลงาน 

30   
ผลงาน 

35   
ผลงาน 

40   
ผลงาน 

45   
ผลงาน 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว  

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

1.5 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำที่ได้รับ
กำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  

20   
ผลงำน 

22   
ผลงำน 

24   
ผลงำน 

26   
ผลงำน 

28   
ผลงำน 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว  
 

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 
1.6 ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เม่ือทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 สูงขึ้น 

- B2 B2 B2 B2 ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 

รองอธิการบดี ศูนย์ภาษา 

1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว 

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

1.8 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

ร้อยละ   
80 

ร้อยละ   
80 

ร้อยละ   
80 

ร้อยละ   
80 

ร้อยละ   
80 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

1.9 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ  

- 9 
เรื่อง 

9 
เรื่อง 

9 
เรื่อง 

9 
เรื่อง 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี4 
 

35      
ล้านบาท 

35      
ล้านบาท 

35      
ล้านบาท 

35      
ล้านบาท 

35      
ล้านบาท 

● ทุกคณะ 
● ศูนย์ภาษา 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● ศูนย์สระแก้ว  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 
2.2 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

14 
ผลงาน 

23 
ผลงาน 

28 
ผลงาน 

33 
ผลงาน 

42 
ผลงาน 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  
● งานศึกษาทั่วไป  

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

- 181  
ผลงาน 

200  
ผลงาน 

200  
ผลงาน 

200  
ผลงาน 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว 
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  
● งานศึกษาทั่วไป  
● ศูนย์ภาษา  

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scorpus (พิจารณา
ผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปี
ปัจจุบัน ) 

- 20 
บทความ 

20 
บทความ 

20 
บทความ 

20 
บทความ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว 

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.5 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
นักศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรเผยแพร่
ระดับชำติ หรืออ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

- ›240 
ผลงาน 

›590 
ผลงาน 

›590 
ผลงาน 

›590 
ผลงาน 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● ศูนย์สระแก้ว 

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 
2.6 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ  

2 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● บัณฑิตวิทยาลัย  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัย ที่ท าวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค์ 
 

ร้อยละ   
50 

ร้อยละ   
50 

ร้อยละ   
50 

ร้อยละ   
50 

ร้อยละ    
50 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● ศูนย์ภาษา  
● ศูนย์สระแก้ว 

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.8 จ านวนรางวัลที่อาจารย์ หรือบุคลากร หรือ
นักศึกษาที่ได้รับจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ  

1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล ● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 
 

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.9 จ ำนวนชุดโครงกำรวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจำกควำม
ร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย 

1 ชุด
โครงกำร 

1 ชุด
โครงกำร 

1 ชุด
โครงกำร 

1 ชุด
โครงกำร 

1 ชุด
โครงกำร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 
 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์  
 

3 พื้นที่ 3 พื้นที่ 3 พื้นที่ 3 พื้นที่ 3 พื้นที่ ● ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

3.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชน   
นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
   ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
   ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
   ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการในระดับ   ร้อยละ 50 
   ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการในระดับ   ร้อยละ 51-100 
   ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนา และที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจน 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ● ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ  
● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● ศูนย์สระแก้ว  

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 
3.3 ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษามีโครงการจิตอาสา  
ในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  

ร้อยละ   
85 

ร้อยละ   
90 

ร้อยละ   
95 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

งานวิชาศึกษาทั่วไป รองอธิการบดี งานวิชาศึกษาทั่วไป 

3.4 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
  ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนดและผลักดัน
นโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผน
งานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุม
กว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย 

   ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดใน
การบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความ
รวดเร็วขึ้น  
   ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุน
จากการใช้ทรัพยากรเพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีใน
การใช้ทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง 

  ระดับ 4 มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคล
ต้นแบบที่เป็นคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา     
ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือและปฏิบัติตาม 

    

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 
 

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 
   ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่าง
กว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับ
ในการปฏิบัติตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5 จ ำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง  
 

2 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน ● ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

3.6 มหำวิทยำลัยมีกำรเปิดกำรบรรยำยสำธำรณะ 
(Public Lecture) เพื่อให้ประชำชนในชุมชนได้เข้ำมำ
ฟังแนวควำมคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ชีวิต น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รับกำรยกย่องจำก
หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน  

1 
หน่วยงำน 

1 
หน่วยงำน 

1 
หน่วยงำน 

1 
หน่วยงำน 

1 
หน่วยงำน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

รองอธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 เป้าประสงค์ที่  4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ● ส านักศิลปวัฒนธรรม 
● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● ศูนย์ภาษา 
● ศูนย์สระแก้ว 

รองอธิการบดี ส านักศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 
4.2 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ใน
ระดับชำติ หรือนำนำชำติ 

- 1     
ผลงำน 

17   
ผลงำน 

17   
ผลงำน 

17   
ผลงำน 

ส านักศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดี ส านักศิลปวัฒนธรรม 

4.3 จ านวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  

- 1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

ส านักศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดี ส านักศิลปวัฒนธรรม 

4.4 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

- 10 
ล้านบาท 

11 
ล้านบาท 

12 
ล้านบาท 

13 
ล้านบาท 

● ส านักศิลปวัฒนธรรม 
● ส านักบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

รองอธิการบดี ส านักศิลปวัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● ศูนย์ภาษา  

รองอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี 

5.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ 
40 

รอ้ยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● ศูนย์ภาษา  
 

รองอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 
5.3 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  › 4.50 › 4.50 › 4.50 › 4.50 › 4.50 ส านักงานอธิการบดี รองอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี 
5.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

- ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

หน่วยงานทั้งหมด รองอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี 

5.5 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

หน่วยงานทั้งหมด รองอธิการบดี กองนโยบายและแผน 

5.6 สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้           
ต่องบประมาณทั้งหมด 

1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 หน่วยงานทั้งหมด รองอธิการบดี กองนโยบายและแผน 

5.7 สัดส่วนงบประมำณแผ่นดินต่องบประมำณรำยได้ 60:40 60:40 60:40 60:40 60:40 หน่วยงานทั้งหมด รองอธิการบดี กองนโยบายและแผน 
5.8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ส านักงานอธิการบดี รองอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี 

5.9 ร้อยละของผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัยภายใน      
ตามเกณฑ์ สกอ. เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

หน่วยงานทั้งหมด รองอธิการบดี ส านักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

5.10 ร้อยละของคะแนนการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณะ เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

หน่วยงานทั้งหมด รองอธิการบดี ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

5.11 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยด้วย 
Webometrics Ranking เม่ือเปรียบเทียบ
มหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ 
 

- ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดี ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.12 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่
มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ 
 

- › 4.00 › 4.00 › 4.00 › 4.00 ส านักงานอธิการบดี รองอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 
5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับ
เอเชีย) 

อันดับที่ 
200 

อันดับที่ 
200 

อันดับที่ 
195 

อันดับที่ 
190 

อันดับที่ 
185 

● หลักสูตรสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
● ส านักงานอธิการบดี 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 

รองอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี 

5.14 ร้อยละทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
หนังสือต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น ต่อปีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ   
5 

ร้อยละ   
5 

ร้อยละ   
5 

ร้อยละ   
5 

ร้อยละ   
5 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดี ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.15 จ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่  12,000 
คน 

12,000 
คน 

12,000 
คน 

12,000 
คน 

12,000 
คน 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว 

รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

5.16 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของ
ส านักบริหารทรัพย์สินและรายได้ 

- ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ส านักบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

รองอธิการบดี ส านักบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

5.17 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

- ≥ร้อยละ 
50 

≥ร้อยละ 
50 

≥ร้อยละ 
50 

≥ร้อยละ 
50 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รองอธิการบดี โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 หมายเหตุ  
     ตัวหนังสือตัวธรรมดา คือ  ตัวช้ีวัดของนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561 
      ตัวหนังสือตัวเอียง คือ ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ระยะ 20 ปี   

ตัวหนังสือตัวขีดเส้นใต ้คือ ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 
1การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Leaning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้

นักศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือ
กระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

2ระดับท้องถิ่น หมายถึง ผลงานที่ได้น าไปเผยแพร่ต่อชุมชน ท้องถ่ินและมีหลักฐานการใช้ประโยชน์รบัรอง 
3CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่ม

สหภาพยุโรป  
  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการก าหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของ

ประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอ านวยการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพื่อให้ประชากรของทุกๆ 
ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ตา่งๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อ
ด าเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

Proficient User: 
         C1 (Mastery) : สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และ
การอ่านจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง ได้สามารถน าเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะน าพูดคุย
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ 
       C2 EOP (Efficient Operational Proficiency):  สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถ
พูดคุยภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติ โดยมีการติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนในการสื่อสารได้ 
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Independent User: 
         B2 (Vantage):   สามารถเข้าใจความส าคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกชองภาษาได้ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับที่สามารถ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ท าให้คู่สนทนาเกิดความเครียด 
         B1 (Threshold):   สามารถเข้าใจความส าคัญของภาษาอังกฤษในโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ท างาน 
โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทางได้ สามารถสร้างประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สามารถเล่าเรื่ อง
เกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได้ 

Basic User: 
           A2 (Waystage) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้าการ
เดินทาง ฯลฯ        ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ าวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้ 
         A1 (Breakthrough) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม 
สามารถแนะน าตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถถามตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วย
ภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนาพยายามช่วยพูดอย่างช้าๆ ชัดๆ 
 4 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย หมายถึง จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณกองทุนวิจัย) จ านวนเงินสนับสนุน
การวิจัยภายนอก จากการพัฒนาโจทย์การวิจัย จากความต้องการของชุมชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจัยจากความต้องการของสถานประกอบการ/เอกชน 
จากการพัฒนาโจทย์การวิจัย จากความต้องของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และเงนิทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ

เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธ์   

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่

ประชาคมอาเซียน+3+I  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 
กลยุทธ ์

2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า 

สร้างความมั่งค่ัง และยั่งยนืของท้องถ่ินประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์  

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนื 

3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 

3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
3.4 พัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  
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3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูต้่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์  
4.1 บรหิารจัดการงานสง่เสรมิศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนรุักษ์  ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.2  สร้างเครือข่ายหรอืแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญัญาท้องถ่ินในระดบัท้องถ่ินและระดับนานาชาติ 
4.3  พัฒนาระบบกลไกการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  

5.1  ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

5.2  ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 

5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรยีะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่  

5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการข้ันพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University  

5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
5.6  บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
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เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรปูแบบประชารัฐ    
เพื่อพฒันาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1. พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่
การเรียนรู้       
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 
 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรหรือพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
ต่อหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนในคณะ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
เน้นกระบวนการจัด      
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning)  

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ  

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

1.1.2 โครงการ
บริหารจัดการงาน
วิชาการเพื่อจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive 
learning) 

1.1.2.1.ร้อยละของการ
เบิกใช้งบประมาณการ
บริหารจัดการงาน
วิชาการเพื่อจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

● ค่าตอบแทนการสอนใน
เวลาและนอกเวลา  
● ค่านิเทศ 
● ค่าตอบแทนการควบคุม
และสอบวิทยานิพนธ์  
● ค่าตอบแทน
คณะกรรมการหลักสูตร 
● ทุนการศึกษา 

● ส านักส่งเสริม
วิชาการและ     
งานทะเบียน 
● บัณฑิตวิทยาลัย 
● กองพัฒนา
นักศึกษา 

● ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
● กองพัฒนา
นักศึกษา 

 1.1.3 โครงการ
พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/
นานาชาติ 

1.1.3.1 จ านวน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ/
นานาชาติที่ปรับปรุง
พัฒนาเพิ่มขึ้น 

2 
หลักสูตร 

2
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม      
การจัดการ  

 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.2. พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้     
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้
มีความพร้อมใน
การท างานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1  ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษาที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
100 

● กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน เช่น Authentic 
learning, Self- directed 
learning, Cooperative 
learning, Crystallization 
learning, Project 
learning เป็นต้น 
● กิจกรรมแสดงผลงาน 
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพของหลักสูตร 
● กิจกรรมประกวด
โครงการการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา 
Best Practice  
● การจัดหาวัสดุ และ
พัฒนาห้องปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์  
● สหกิจศึกษา 
 
 
 
 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม         
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 
● ศูนย์ภาษา 
● ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
● ส านักส่งเสริม
วิชาการและ      
งานทะเบียน 

• ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  
● ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
 

  1.2.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ในสถาน
ประกอบการที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ  
10 

ร้อยละ  
10 

ร้อยละ  
10 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้     
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้
มีความพร้อมใน 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.3 จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การเรียนการสอนที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 

20 
ผลงาน 

30 
ผลงาน 

35 
ผลงาน 

40 
ผลงาน 

45 
ผลงาน 

สนับสนุนการเผยแพร่ที่เกิด
จากการเรียนรู้ชิงผลิตภาพ
(Productive learning)   
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม      
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว  

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

การท างานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I 

 1.2.1.4 จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

20 
ผลงาน 

22 
ผลงาน 

24 
ผลงาน 

26 
ผลงาน 

28 
ผลงาน 

สนับสนุนการสร้างผลงาน
เชิงประจักษ์ของนักศึกษา 
เพื่อให้ได้รับการอ้างอิง หรือ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ   
● ศูนย์สระแก้ว 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 1.2.2 โครงการ
เตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อน
เข้าศึกษา  
 
 
 
 
 
 

1.2.2.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่จัดกิจกรรม 
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

● กิจกรรมเตรียม     
ความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน โดยหลักสูตร 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 



 
 

 
 

45 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้     
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้
มีความพร้อมใน
การท างานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I 

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี  
ความพร้อม             
ในการท างานสู่
ประชาคม  
อาเซียน+3 +I1 

1.2.3.1 ร้อยละของ
โครงการที่ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 
ด าเนินการบรรลุส าเร็จ
ตามบ่งชี้ของโครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

● การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะตาม
มาตรฐาน TQF บัณฑิตที่พึง
ประสงค ์กิจกรรมกีฬา หรือ
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมให้
ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 
● ประกันอุบัติเหตุของ
นักศึกษา 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม       
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 
● กองพัฒนา
นักศึกษา 
● ศูนย์ภาษา  

กองพัฒนา
นักศึกษา 

 1.2.4  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.4.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติผ่านการ
ท างานร่วมกับชุมชนต่อ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

- ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

อาจารย์จัดกิจกรรมใน
รายวิชาให้กับนักศึกษา  
โดยน าเอาความรู้งาน
สร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรม
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน  

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 
● ศูนย์ภาษา 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ     
การเรียนรู้       
ด้านภาษาสากล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนักศึกษา  

›4.51 ›4.51 ›4.51 ›4.51 ›4.51 ● จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาสากล  
● จัดการทดสอบ
ความสามารถ CEFR 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 
● ศูนย์ภาษา 

ศูนย์ภาษา 

1.3.1.2 จ านวน
นักศึกษาที่  เข้าร่วมการ
อบรมด้านภาษา 

1,000 
คน 

1,000 
คน 

1,000 
คน 

1,000 
คน 

1,000 
คน 

1.3.1.3 ระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เม่ือ
ทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
สูงขึ้น 

- B2 B2 B2 B2 

1.3.1.4 ระดับ
ความสามารถของ
นักศึกษากับการทดสอบ
มาตรฐานภาษาจีน 
HSK2สูงขึ้น 
 
 
 

- ระดับ 4  ระดับ 4  ระดับ 4  ระดับ 4  
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1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายในรูปแบบ    
ประชารัฐกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวน
เครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศและมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

14 
เครือข่าย 

14 
เครือข่าย 

14 
เครือข่าย 

14 
เครือข่าย 

14 
เครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ภายในประเทศ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

1.4.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
อาเซียน+3+I  

1.4.2.1 จ านวน
เครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในอาเซียน+3+I 
และมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

5  
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
อาเซียน+3+I 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม            
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

หน่วยงาน     
วิเทศสัมพันธ์  

 
หมายเหตุ  
 1ประชาคมอาเซียน+3+I หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และ I คือ
ประเทศอินเดีย 
 
 2การทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK ส านักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบ
ออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด  
 การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังน้ี  
  ระดับที่ 1 ส าหรับผู้สอบที่เข้าใจค าศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 ค า 
  ระดับที่ 2 ส าหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 ค า 
  ระดับที่ 3 ส าหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การท างานและท่องเที่ยวประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้ค า ศัพท์มาแล้ว         
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อย่างน้อย 600 ค า 
  ระดับที่ 4 ส าหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้ค าศัพท์
มาแล้วอย่างน้อย 1,200 ค า 
  ระดับที่ 5 ส าหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีน     
ในที่สาธารณะได้ เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 ค า 
  ระดับที่ 6 ส าหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้
อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้ศัพท์ภาษาจีน 5,000 ค าขึ้นไป 
 การสอบสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
  ระดับต้น  ระดับกลาง ระดับสูง  
 ผู้สมัครสอบข้อเขียน ระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียน และสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน  
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 จัดหา 
สนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย  

2.1.1 โครงการ
จัดหาทุน
สนับสนุนการ
สร้างผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ต่อปี 

35      
ล้านบาท 

35      
ล้านบาท 

35      
ล้านบาท 

35      
ล้านบาท 

35      
ล้านบาท 

 จัดหางบประมาณ
วิจัยจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก 

●ทุกคณะ 
●วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ    
●ศูนย์ภาษา 
●งานวิชาศึกษาทั่วไป 
●ศูนย์สระแก้ว  
●สถาบันวิจัยและพัฒนา  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้าง
ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 
 
 
 

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 

2.2.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้าง  
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

14   
ผลงาน 

23   
ผลงาน 

28   
ผลงาน 

33   
ผลงาน 

42   
ผลงาน 

●  ส่งเสริมและ
สนับสนุน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
● อบรม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้าน
การวิจัยผลิต
นวัตกรรม เพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นต่อคณะ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและ
พฒันา 



 

 
 

50 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้าง
ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น   

2.2.1.2 จ านวน
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ และนักวิจัย
ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 
 

- 181 
ผลงาน 

200
ผลงาน 

200
ผลงาน 

200 
ผลงาน 

• พัฒนาบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
• ส่งเสริม สนับสนุน
การไปน าเสนอผลงาน
ในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

• ทุกคณะ  
• วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
• ศูนย์สระแก้ว  
•  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
• งานวิชาศึกษาทั่วไป  
• ศูนย์ภาษา  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 
 

2.2.1.3 จ านวน
บทความของอาจารย์
ประจ าที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ Scorpus 

- 20 
บทความ 

 

20 
บทความ 

 

20 
บทความ 

 

20 
บทความ 

 

ส่งเสริมให้อาจารย์
ตีพิมพ์ผลงานใน
ฐานข้อมูล TCI และ 
Scorpus  

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว  
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

  2.2.1.4 จ านวน
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้รบั
การเผยแพร่
ระดับชาต ิหรือ
อ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
หรือมีผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ และสังคม 

 ›240 
ผลงาน 

›590 
ผลงาน 

›590 
ผลงาน 

›590 
ผลงาน 

ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้ความรู้ด้านการวิจัย 
ให้กับ นักศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัยเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้าน
การวิจัย 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลยันวัตกรรม   
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้าง
ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

2.2.2. โครงการ
จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.2.1 จ านวนครั้ง
การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

2 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● ศูนย์สระแก้ว 
● บัณฑิตวิทยาลัย  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.2.3 โครงการ
พัฒนาชุด
โครงการวิจัย    
รับใช้สังคมที่เกิด
จากความร่วมมือ
องค์กรภาคี
เครือข่าย 

2.2.3.1 จ านวนชุด
โครงการวิจัยรับใช้
สังคมที่เกิดจาก
ความร่วมมือองค์กร
ภาคีเครือข่าย 

1 ชุด
โครงการ 

1 ชุด
โครงการ 

1 ชุด
โครงการ 

1 ชุด
โครงการ 

1 ชุด
โครงการ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติการวิจัย และ
การท าวิจัยร่วม
ระหว่างเครือข่าย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.3 พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชมุชนอุดม
ปัญญา  

2.3.1 โครงการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

2.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ● การจัดการความรู้ 
● การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้องค์ความรู้  
จากการปฏิบัติการวิจัย
ระหว่างอาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไปในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน 

● ส านักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 
●  หน่วยงานทั้งหมด 

ส านักมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ  
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หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน  
2.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
 ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
 ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
 ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

3.1  สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ  
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น 
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน  

3.1.1.1 จ านวนพื้นที่
เป้าหมายในการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

3 
พื้นที่ 

3 
พื้นที่ 

3 
พื้นที่ 

3 
พื้นที่ 

3 
พื้นที่ 

สร้างเครือข่ายชุมชน      
นักปฎิบัติ เพื่อด าเนินการ  
พันธกิจสัมพันธ์  
 

● ส านักส่งเสริม   
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

 

3.1.1.2 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

● สร้างประมวลองค์ความรู้ 
● สร้างเครือข่าย เพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น  
● จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายเพื่อพัฒนา แก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 

● ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ  
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น 
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 

 3.1.1.3 จ านวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการ
ตนเอง  

2 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

   

3.1.2 โครงการ
พัฒนาจิตอาสา
ให้กับนักศึกษาใน
การด าเนินการงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 
 

3.1.2.1 ร้อยละหลักสูตรที่
นักศึกษามีโครงการจิต
อาสาในการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 
 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

สนับสนุน ส่งเสริมให้
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปด าเนินกิจกรรม
โครงการจิตอาสาในการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

3.2 พัฒนาศูนย์
เรียนรู้โครงการตาม
แนวพระราชด าริ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ และ
เฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
 
 
 
 

3.2.1 โครงการ
บริหารศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.2.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการน้อมน าปรัชญา
ของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  

ระดับ     
4 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ     
5 

ระดับ    
5 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชด าริและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
 
 
 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

3.2 พัฒนาศูนย์
เรียนรู้โครงการตาม
แนวพระราชด าริ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ และ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

3.2.2 โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

3.2.2.1 ร้อยละของการ
ด าเนินงานโครงการที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

- ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

• กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม
และปลูกรักษาทรัพยากร 
• กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร โดยน า
พืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ 
• กิจกรรมท าหนังสือ        
สื่อฐานข้อมูลและเว็บไชต์
เผยแพรค่วามรู้ 
• กิจกรรมจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 
• กิจกรรมประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรยีนและ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค  
• กิจกรรมสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
 

ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
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3.2พัฒนาศูนย์
เรียนรู้โครงการตาม
แนวพระราชด าริ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ และ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรต ิ

3.2.3.1 ร้อยละของการ
ด าเนินงานโครงการที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

จัดกิจกรรม นิทรรศการ 
โครงการวันส าคัญ กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ  

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย

นวัตกรรม            
การจัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 
● ส านักส่งเสริม

การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
● งานวิชาศึกษา

ทั่วไป 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

3.3  พัฒนาศูนย์
เรียนรู้การปฏิรูป
การศึกษาสร้าง
เครือข่ายการพัฒนา
ครูประจ าการแบบ 
Coaching  

3.3.1 โครงการ
พัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching 
และสร้างเครือข่าย 
ในจังหวัดปทุมธานี 
และสระแก้ว 

3.3.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ครูประจ าการแบบ  
Coaching 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

● สร้างประมวลองค์ความรู้ 
● สร้างเครือข่ายถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาครู
ประจ าการแบบ Coaching   
● เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักรู้ของการพัฒนาครู
ประจ าการแบบ Coaching 

ศูนย์ศึกษาพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ศูนย์ศึกษา
พฒันาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
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3.4 ส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยมีการ
เปิดการบรรยาย
สาธารณะ       
(Public Lecture) 
เพื่อให้ประชาชน    
ในชุมชนได้เข้ามาฟัง
แนวความคิดข้อมูล  
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิต   
น าไปประยุกต์ใช้     
ในชีวิตจนได้รับการ 
ยกย่องจาก
หน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน 

3.4.1 โครงการ
บรรยายสาธารณะ 
(Public Lecture) 

3.4.1.1 มหาวิทยาลัยมี
การเปิดการบรรยาย
สาธารณะ (Public 
Lecture) เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนได้เข้า
มาฟังแนวความคิดข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจน
ได้รับการยกย่องจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน 

1 
หน่วย 

1 
หน่วย 

1 
หน่วย 

1 
หน่วย 

1 
หน่วย 

เปิดการบรรยายสาธารณะ
ให้ประชาชนในชุมชนได้เข้า
มาฟังแนวความคิดข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

หมายเหตุ :  
 1 พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ คือ  1.ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
2. ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนใน จังหวัดสระแก้ว 
 2 เป้าหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนต าบลคลองห้า 2.ชุมชนต าบลสวนพริกไทย 
 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  

  ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
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  ระดับ 4  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 

 3.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
  ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนด  และผลักดันนโยบายสู่

การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย  
  ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  คุณภาพสูงขึ้น  สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น  
  ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา

วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง  
  ระดับ 4  มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตาม 
  ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 3.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
  ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการน าเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

59 

  เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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4.1 บริหารจัดการ 
งานส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม            
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการงาน
ส่งเสริมศาสนา ท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

● จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
● ประกวดผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ 

 

● ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

4.1.2 โครงการ
พัฒนาแหล่ง      
การเรียนรู้ ด้านงาน
ส่งเสริมศาสนา   
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 

4.1.2.1 จ านวนแหล่ง
เรียนรู้ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม1   

- 2   
แหล่ง 

2   
แหล่ง 

2   
แหล่ง 

2   
แหล่ง 

● จัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
● จัดให้มีแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกับค าสอนทาง
ศาสนา 
● จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 
 

4.1.2.2 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดในแหล่งเรียนรู้
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

- ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 
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4.1 บริหารจัดการ 
งานส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม            
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย 

4.1.3 โครงการสร้าง
ผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

4.1.3.1 จ านวน
ผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

- 1 
ผลงาน 

17 
ผลงาน 

17 
ผลงาน 

17 
ผลงาน 

สร้างผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2.สร้างเครือข่าย
หรือแลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ หรือ
ระดับสากล 

4.2.1 โครงการสร้าง
เครือข่าย หรือจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

4.2.1.1 จ านวน
เครือข่ายพันธมิตรที่มี
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

 1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

● สร้างเครือข่ายด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 
● จัดกิจกรรมร่วมกับ 
เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

4.3 พัฒนาระบบ
กลไกการบริหาร
จัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.3.1. โครงการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.3.1.1 จ านวนเงิน
รายได้ที่เกิดจากการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

- 10 
ล้านบาท 

11 
ล้านบาท 

12 
ล้านบาท 

13 
ล้านบาท 

กิจกรรมสร้างสรรค์จาก
ศิลปวัฒนธรรม เช่น 
การจัดงานแสดงผลงาน 
การประชุมวิชาการกับ
ศิลปวัฒนธรรม  
เป็นต้น  

● ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 
● ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและ
จัดการรายได้ 

ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน  
 1แหล่งเรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2 แหล่ง ได้แก่ 1. เรือนไทย 2.ลานวัฒนธรรม ลานติ้ว   
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 4.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนิน  3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6-7 ข้อ 
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เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่
มีความสามารถ        
ให้เข้าท างานใน
มหาวิทยาลัย     
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเน่ืองทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็น
เลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

● จัดท าแผนอัตราก าลัง 
และแผนพัฒนาบุคลากร  
● ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน 
● บริหารเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนเงินประจ า
ต าแหน่ง  
● บริหารกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
● กิจกรรมสร้างสรรค์และ
พัฒนาบุคลากร   
● สนับสนุนให้บุคลากรท า
ผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
● พฒันาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร  
● ประเมินผลความพึงพอใจ
ที่มีต่อสถาบัน 
● ค่าตอบแทนล่วงเวลา 
เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าที่
ส านักงาน  

• กองการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบดี  
• ศูนย์พัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

• กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบดี  
• ศูนย์พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมืออาชีพ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.2 ปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ 
การเสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาล และ  
เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
และได้
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 

5.2.1 โครงการ 
ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  

5.2.1.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ได้รับการ
ปรับปรุงตามแผน  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

กิจกรรมปรับปรุง จัดท า
แผนพัฒนา ระเบียบ 
ข้อบังคับ  

งานนิติการ  
ส านักงานอธิการบดี 

งานนิติการ  
ส านักงานอธิการบดี 

5.2.2 โครงการ
เสริมสร้าง             
ธรรมาภิบาลและ    
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม มีการ
เบิกจ่ายให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

5.2.2.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

● กิจกรรมก ากับติดตาม           
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยการประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยและ
คณะ 
● การบริหารส านักงาน            
(วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์
และวัสดุการศึกษา 
เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่) 
● ซ่อมแซมปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง(ขนาดเล็ก) 
● การบริหารความเสี่ยง  
● การตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

หน่วยงานทั้งหมด 
 

● กองนโยบายและแผน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.2 ปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ      
การเสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาล และ  
เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
และได้
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 โครงการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
เพิ่มขึ้น 

5.2.3.1 ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ประเมินผลคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

กองการเจ้าหน้าที่
ส านักงานอธิการบดี 

กองการเจ้าหน้าที่
ส านักงานอธิการบดี 

5.2.4 โครงการ   
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา               
เพื่อสู่ความเป็น
เลิศ 

5.2.4.1ร้อยละของ
ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
คณะ และ
มหาวิทยาลัยภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. 
เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

การบริหารจัดการมาตรฐาน
การศึกษา (QA) 
 

● ส านักมาตรฐาน
และการจัดการ
คุณภาพ 
● หน่วยงานทั้งหมด 

ส านักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

5.2.4.2. ระดับ
ความส าเร็จการ
จัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ    
การด าเนินที่เป็นเลิศ
(EdPEx) 
 
 
 

ระดับ    
3 

ระดับ    
4 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

การจัดการคุณภาพ
การศึกษา        เพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 

ส านักมาตรฐานและ
การจัดการคุณภาพ 

ส านักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 



 
 

 
 

65 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.2 ปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ  
การเสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาล และ  
เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
และได้
มาตรฐานสากล 

5.2.5 โครงการ
สื่อสารองค์กรและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)  

5.2.5.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการสื่อสาร
องค์การและการ
สื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
(IMC) 
 

ระดับ     
3 

ระดับ     
4 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

●  จัดท าแผนสื่อสารองค์กร
และการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) 
● ด าเนินการตามแผน
สื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) 
● ประเมินผลงานตามแผน
สื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) 

● งาน
ประชาสัมพันธ์
ส านักงานอธิการบดี 
● หน่วยงานทั้งหมด 

งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานอธิการบดี 

5.2.6 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 
โดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

5.2.6.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 
 
 

รอ้ยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

● ประชุมคณะกรรมการใน
หน่วยงาน 
● ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ  
● ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  
● ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย  
● ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
● คณะกรรมการอ่ืนๆ 

● ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
● หน่วยงานทั้งหมด 
● ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  

● ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
● หน่วยงานทั้งหมด 
● ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.2 ปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ  
การเสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาล และ  
เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
และได้
มาตรฐานสากล 

5.2.7.โครงการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการจัด
อันดับ  
Webometrics 
Ranking 

5.2.2.6 ผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย
ด้วย Webometrics 
Ranking เม่ือ
เปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ราชภัฏ 

- ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ● กิจกรรมพัฒนาระบบ
ข้อมูล 
● พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการจัดอันดับ 
Webometrics Ranking 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ที่มีสุนทรียะการ
อนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี    
และมีความพร้อม
ดา้นอาคารสถานที่ 

5.3.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และมหาวิทยาลัย
แห่งความพอเพียง  

5.3.1.2 ผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียว (ระดับ
เอเชีย) 

อันดับที่ 
200 

อันดับที่ 
200 

อันดับที่ 
195 

อันดับที่ 
190 

อันดับที่ 
185 

●  พัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบอาคาร สถานที่  
● การจัดการด้านพลังงาน 
● การจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัย  
● การจัดการน้ า  
● การจัดการอากาศ 
● การจัดการความปลอดภัย  
● การปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค พื้นฐาน 
● การปรับปรุงระบบการ
ขนส่ง 

● หลักสูตร
สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
● ส านักงาน
อธิการบดี 
● หน่วยงาน
ทั้งหมด 

ส านักงานอธิการบดี 
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5.4 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ          
สิ่งอ านวยความ
สะดวก และบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.4.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร 
สนับสนุน
การศึกษา      
การวิจัย การ
บริการวิชาการ 

5.4.1.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 ● จัดหาทรัพยากรการ
เรียนรู้ 
● พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
● พัฒนาฐานข้อมูลการ
เรียนรู้  

● ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● ศูนย์สระแก้ว 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 5.4.1.2 ร้อยละของ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เช่น 
หนังสือต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

จัดหาทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 5.4.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi 
residential 
University 

5.4.2.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ
เครือข่าย 

● ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
● หน่วยงานทั้งหมด 

ศูนย์คอมพิวเตอร์  

5.5 บริหารจัดการ
รายได้จากสินทรัพย์  

5.5.1 โครงการ
บริหารจัดการ
รายได้จาก
สินทรัพย์ 

5.5.1.1 อัตรา
ผลตอบแทนจาการ
ลงทุน (ROI)  

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ● กิจกรรมจัดหารายได้
จากสินทรัพย์ 
● กิจกรรมสนับสนุนหรือ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
● กิจกรรมบริหารส านัก
บริหารทรัพย์สินและรายได้ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและรายได้ 

ส านักบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

5.6 บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

5.6.1 โครงการ
บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต 
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

5.6.1.1จ านวน
นักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

1,566 
คน 

2,000 
คน 

2,000 
คน 

2,000 
คน 

2,000 
คน 

● พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้แก่นักเรียน 
● จัดสวัสดิการส าหรับ
นักเรียน 
● บริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ 

5.6.1.2 ค่าเฉลี่ย
ของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

>4.51 >4.51 >4.51 >4.51 >4.51 
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5.6 บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล  
 

5.6.1 โครงการ
บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต 
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 
  

5.6.1.3 ร้อยละของ
นักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (ONET) แต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

>ร้อยละ 
50 

>ร้อยละ 
50 

>ร้อยละ 
50 

>ร้อยละ 
50 

>ร้อยละ 
50 

● บริหารจัดการส านักงาน 
● สานสัมพันธ์โรงเรียน 
ชุมชน และผู้ปกครอง  
● ซ่อมบ ารุง และพัฒนา
อาคารสถานที่ บริหาร
ห้องปฏิบัติการ  
● ประเมินการสอนและ
พัฒนาสมรรถนะการสอน 
● พัฒนาสมรรถนะและ
จรรยาบรรณครูมืออาชีพ 
● บริหารงานบุคคล 
● ประชาสัมพันธ์และการ
รับสมัครนักเรียน  
● จัดซ้ือครุภัณฑ์ ประกอบ
การศึกษา 
● ค่าหนังสือเรียน               
ค่าเครื่องแบบนักเรียน         
ค่าอุปกรณ์การเรียน  
● การจัดการเรียนการสอน  
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
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หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร  
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบุคลากรมีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่สูงขึ้น 

 5.2.4.2 ระดับความส าเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินท่ีเป็นเลิศ (EdEPx) 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

 5.2.5.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  
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บทท่ี 3 
การก ากับติดตามประเมินผล 

 
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน 

ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 จ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน         
การด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อสร้าง      
ความเข้าใจในหลักการ สาระส าคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะ
ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการน าประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์                
การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ ส านัก ผ่านกระบวน     
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหาร
งบประมาณ ให้เอื้ออ านวยต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผลระบุ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง      
จัดประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้  ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก  
ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 
รูปแบบ แนวทางในการตดิตามประเมินผล 

เพื่อท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถบ่งช้ีถึงสัมฤทธ์ิผลของการด าเนินงานและเป็นไปตาม
หลักการของการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่ อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสู ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลส าเร็จ        
โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  
Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็น
พิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ           
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ปัจจัยส าคัญที่มีผลตอ่ความส าเร็จ 
 ในการขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อน ายุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 – 2561 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก 
และวางเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตรท์ี่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและ
ตระหนักถึงปจัจัยส าคัญทีม่ีผลต่อความส าเรจ็ในประเด็นดงัต่อไปนี้ 

 
1. การพัฒนากลไกและเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
   1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลใน

เชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วน
ของสภามหาวิทยาลัย คณะ ส านัก รวมทั้งส านักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทศิทางในการด าเนินงาน
เพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

     1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอันได้แก่ คณะกรรมการ       
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจ าเป็นต้องมีการน าเสนอจัดการประชุมสัมมนา       
เพื่อช้ีแจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรอบ 
รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการด า เนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยน   
ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   

     1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผดิชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ 
โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ  เพื่อจะได้
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งข้ึน  โดยในการนี้
ควรต้องจัดให้มีการน าเสนอ เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน  อาทิ 
จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจดัรายการวิทยุกระจายเสยีง 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

 
2. ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
     2.1 การพัฒนาผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ  และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มี     
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงาน   
ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ าเป็นต้อง
ใช้เวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล 
ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน  
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     2.2 การร่วมมือกันการท างานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการน า
ยุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง 
ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงท าให้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน    
ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องยึดหลักการท างานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะท าให้การด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการประสบผลส าเร็จ 

     2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์  ด้วยการสื่อสารสร้าง        
ความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน       
ในหน้าที่ให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การด าเนินการที่ได้มีการก าหนดไว้  โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทาง     
การบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์  การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์           
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลส าเร็จตามแนวทาง  Balanced Scorecard และ           
การจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 

     2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560– 2564 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้อง                             
มีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติ งานใน     
12 เดือน ของทุกปี และน าเสนอผลการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรับทราบและใหข้้อเสนอแนะและน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรบัปรุงแผนกลยุทธ์ในคราว
ต่อไป 

 


