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ส่วนท่ี 1 

 ความเป็นมา 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง ค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม          
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 มหาวิทยาลัยได้น าประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     
พ.ศ. 2561 – 2580 มาใช้ประกอบการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ            
โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง 
และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยใน
อนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
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มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
 ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้
เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และ             
การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์
และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง
ครอบคลุม ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่ส าคัญทั้งในส่ วน
ของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน “วิถี” การด าเนินชีวิตและจิตส านึก
ร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่
21 มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนแปลงบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถก ากับ        
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความ
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ของพหุปัญญาแต่ละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตส านึกทางสุขภาพ 
เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่ง
เป็นการวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริม
การเกิดที่มีคุณภาพ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการส่วนร่วม
พัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเช่ือมโยงและบูรณาการ
ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล    
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพ
การกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนานาประเทศในการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างสุภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐานรวมถึง           
การพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  
 เป้าหมาย  

 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
  2. สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
ตัวชี้วัด 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคุณไทย  
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1. การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   
   1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
   1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน   
การสอนในสถานศึกษา  
   1.3 สร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
   1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
   1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
   1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
   1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย  
 2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
 2.3 ช่วงวัยแรงงาน  
 2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ  

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
   3.1 การปรบัเปลี่ยนระดับการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทักษะส าหรับสตวรรษที่ 21 
   3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท“ครูให้เป็นครูยุคใหม่”  
   3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
   3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
   3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทลัแพลตฟอรม์  
   3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดบันานาชาติ 
 4. การตระหนักถึงพหุปญัญาของมนุษย์ทีห่ลากหลาย  
   4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหปุัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม  
   4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
   4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ    
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
 5. การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   5.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
   5.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   5.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
   5.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง     
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ ไปพิจารณาจากการประเมิน
สภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งช้ีถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ 
และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
มี 10 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและการพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นค่ังและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพฒันาภาคเมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา   
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2561 - 2562 มียุทธศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูถัมภ์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
ในขณะที่จ านวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้า                
ในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่มขีดความสามารถ       
ในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และ      
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละ  
ช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์
ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน 
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ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงข้ึน ครอบครัวมี รูปแบบที่หลากหลายและ
เปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถ        
คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมใน  
การด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน          
ให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการ           
มีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ 

1.วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อปรบัเปลี่ยนให้คนในสงัคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มทีักษะในการด ารงชีวิตส าหรบัโลกศตวรรษที่ 21 
1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอือ้ตอ่การพฒันาคนและประเทศ 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
2.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคมเพิ่มข้ึน 
2.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิม่ขึ้น 
2.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสงูตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
2.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลงั
ด้านสุขภาพ 

3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคง   
ด้านอาชีพและรายได้ที่ท าให้จ านวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึง
มากข้ึน อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และ  
ยังเป็นปญัหาท้าทายในหลายด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพ
ต่ ากว่า รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ าในสงัคมไทย
รุนแรงข้ึนได้ อาทิ  การเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยซึ่งจ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง         
ภาระพึ่งพิงต่อวัยแรงงานสูงข้ึนจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผู้สูงอายุท าให้มีข้อจ ากัดในการออม          
เพื่ออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเป็น   
ผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถ
เข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงท าให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงข้ึนและทิ้งห่างจากผู้ที่ขาด
ทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถท าให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถ
เข้าถึงการศึกษา ความรู้  และบริการสาธารณสุขได้ ซึ่ งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาและ 
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล้ าเป็นข้อจ ากัด
ต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยจ าเป็นต้องมีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการเป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง และ     
การบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้น การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยจ าเป็นต้อง
อาศัยการพัฒนาในยุทธศาสตร์อื่นๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา 
อาทิ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนที่จะเป็นช่องทางใหชุ้มชน
และผู้ใช้แรงงานได้มีศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการบริหารจัดการที่ดินให้มีการกระจายการถือ
ครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่จะช่วยกระจายความเจริญและรายได้ไปสู่พื้นที่ส าหรับยุทธศาสตร์       
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในช่วง 5 ป ีต่อจากนี้ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง   
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ 
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงข้ึน และการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้
ความช่วยเหลือที่เช่ือมโยงการเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส
สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และ         
การสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 
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 1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
  1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
  1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 2. เป้าหมาย 
  2.1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน 
และแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2.2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

2.3. เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา 
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ

ให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง

การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ    
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ส าคัญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่วางไว้ การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และการให้บริการของท้องถ่ินที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและ
กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาด
ธรรมาภิบาลในสังคมไทยท าให้การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปีต่อ
จากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจัง 
เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเรจ็บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถ่ินและวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบ
เป้าหมายอนาคตในปี 2579 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล  
1.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน

ท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก        

ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
2. เป้าหมาย 

2.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ         
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงข้ึน 
2.4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลงและ
ราชการบริหารส่วนท้องถ่ินมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ  

3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน      
การคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาค 
ลดความเหลื่อมล้ า มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  

3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการ
พึ่งพิง งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พึ่งตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว 
และสามารถจัดบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย       
ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลัง           
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
จากปัจจัยความได้เปรียบพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยี
ส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการลงทุน
วิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ันประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศ  
สู่สังคมนวัตกรรม อีกทั้งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง       
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ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก โดยประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง  อาทิ เกาหลีใต้ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบส าคัญที่แสดงให้เห็นว่า หากต้องการเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจ าเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะต่อไป การพัฒนา                 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบ
การด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดย
ก าหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการด ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนา
หน่วยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากล การด าเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจ
และระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวก การวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน    
ทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพข้ึนมารองรับ เพื่อให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต  

  ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูง
ในอนาคต แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อยา่ง
เ ข้มข้นทั้ งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้ งให้ความส า คัญกับการพัฒนา            
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อน      
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว  
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ข้ันก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
   1.2 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกจิ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 1.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 1.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.เป้าหมาย 
   1.1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
   1.2 เพิ่มความสามารถในการประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบรกิาร และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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  3.แนวทางการพัฒนา 
   3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม 

   3.2 พัฒนาผู้ประกอบการใหเ้ป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
   3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็น
สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
  พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตาม     
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้น
การบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาท้องถ่ินตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดย    
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
  1.เป้าหมาย 
   1.1 ด้านเศรษฐกิจ  
   1.2 ด้านสังคม  
   1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
   1.4 ด้านการศึกษา  
  2. กลยุทธ์ 
   2.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่  
และด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงก าหนดเวลา ในการด าเนินการทุกข้ันตอน อย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง 
ระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย  
   2.2 บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
   2.3 บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนา
ท้องถ่ิน  
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  3. ตัวชี้วัด 
   3.1 มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการ     
ที่แท้จริง ของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   3.2 จ านวนหมู่บ้าน โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการ
วางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่  
   3.3 ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเข้าด าเนินโครงการพัฒนา
เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจายเชิงพื้นที่) 
   3.4 จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ 
สะสม (แยกตามประเภทตามเป้าหมาย) 
   3.5 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ินในพื้นที่บริการ  
   3.6 อัตราส่านโครงการพัฒนาท้องถ่ินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน า เปรียบเทียบ
กับโครงการพัฒนาท้องถ่ินทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   3.7 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  
   3.8 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา
ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   3.9 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มข้ึน  
   3.10 อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   3.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้าง
คุณค่า และจิตส านึกรักษ์ท้องถ่ิน  
   3.12 จ านวนวิสาหกิจชุมชน / ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏที่ประสบความส าเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   3.13 อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถ่ินลดลง  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  1. เป้าหมาย  
   1.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
   1.2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4  และ ถ่ายทอด/     
บ่มเพาะให้ศิษย์เก่าแต่ละช่วงวัย 

 1.3 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง  
 
 
 



18 
 

  2. กลยุทธ์  
   2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มี
สมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ  
   2.2 พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
   2.3 บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ นักศึกษาศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานท า มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
   2.4 จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1-3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพรวมถึงข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  
  3.ตัวชี้วัด 
   3.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและลักษณะครูศตวรรษที่ 21  
   3.2 ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
   3.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอบบรรจุผ่าน
เกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายใน 1 ปี  
   3.4 มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ  
   3.5 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ เพิ่มข้ึนจาก        
การพัฒนาสมรรถนะครูประจ าการของมหาวิทยาลัย  
   3.6 สัดส่วนบัณฑิตที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค  
   3.7 ผลการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  1. เป้าหมาย 
   1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วย
การบูรณการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  
   1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์          ด้าน
สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
   1.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  2. กลยุทธ ์
   2.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  
   2.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
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   2.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  
   2.4 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้าง      
ทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถ่ิน  
   2.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ      
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานท ามีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
   2.6 จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ  Reprofile   
อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและข้ันตอน         
การด าเนินงาน ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน  
  3. ตัวชี้วัด 
   3.1 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
   3.2 ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้ รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
   3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา   
   3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
   3.5 อัตราการได้งานท า ท างานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนา และ
นอกภูมิล าเนาของบบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี  
   3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
   3.7 อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหาจัดการ 
  1. เป้าหมาย 
   1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถ่ินที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
   1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 
 2. กลยุทธ์ 
   2.1 ส่งเสริมบุคลากรที่ เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้  
ความสามารถ ศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถ่ินอย่างเต็มที่  
   2.2 เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถ่ินให้ความส าคัญกับการบูรณาการ    
การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถ่ิน และการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
   2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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   2.4 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และ
บุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
  3. ตัวชี้วัด  
   3.1 จ านวนอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ 
   3.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา     
ต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
   3.3 ผลการส ารวจการรับรู้ ข่าวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ ที่ส าคัญระดับชาติ 
ระดับจังหวัด ระดับองค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
   3.4 จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
   3.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งสากรบริหารงานภาครัฐ 
   3.6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ  
   3.7 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
   3.8 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า และกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุง
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
   3.9 ผลส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และผู้รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560– 2579) 
 ระยะเริ่มต้น (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  เริ่มต้นของการพัฒนาการวางระบบและปรับโครงสร้างองค์การในทุกมิติ การสร้างความ
ร่วมมือ และเริ่มต้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  1. กลยุทธ ์
   มุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับฐานทรัพยากรเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน    
ขององค์การ ออกแบบวางระบบและการปรับปรุงโครงสร้างทั้งทางกายภาพและการบริหาร             
ของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการการสอน การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ รวมทั้งการบริหารจัดการภายในเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และรองรับการพัฒนาในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน   
   2. เป้าหมาย    
   2.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
   2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยฐานข้อมูล ศักยภาพนักวิจัยและสร้าง  
ความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายอย่างเป็นองค์รวม 
   2.3 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถ่ินตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.4 อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม    
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   2.5 การเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยภายใต้การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยที่โปร่งใสและยั่งยืน  
  3. ตัวชี้วัด 
   3.1 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง  หรือ      
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน 
   3.2 ร้อยละของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระใน 1 ป ีร้อยละ 80 
   3.3 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 2,000 ผลงาน  
   3.4 จ านวนเงินทุนสนับสนุนวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย        
ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 
   3.5 จ านวนชุดโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย    
ไม่น้อยกว่า 5 ชุดโครงการ 
   3.6 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน 
   3.7 มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต     
จนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 10 หน่วยงาน 
   3.8 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ      
การเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 50 ผลงาน 
   3.9 ได้รับการจัดอันดับไม่เกิน อันดับที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 
   3.10 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณรายได้ เท่ากับ 60 : 40 
   3.11 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสที่ดีข้ึน อย่างน้อย 5 ล าดับ 
   3.12 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 
 

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2562 - 2564  
 นโยบายข้อท่ี 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ โดย 

  บูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  น ารูปแบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถ เข้าไปมีส่วนร่วม      
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ินและสังคม 

  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณาการศาสตร์แบบสหสาขา และตอบสนอง            
ความต้องการทั้งระดับประเทศชาติและท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน 
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  เร่งพัฒนาฐานข้อมูลท้องถ่ิน และเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก         
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถ่ินร่วมกัน  

  มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหลง่เรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ปญัญาเชิง
การปฏิบัตจิากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

นโยบายข้อท่ี 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ผ่านการพฒันานวัตกรรม และการพัฒนาครมูืออาชีพ โดย 

  เร่งพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาที่เป็นรูปแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัย  แหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Spaces) 

  พัฒนาอาจารย์ให้เป็นครูของครูมืออาชีพ 
  เร่งปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการผลิตครู และพัฒนาครูประจ าการให้เป็น           

ครูมืออาชีพที่มีสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

  เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูผ้า่น
กระบวนการผลิตครูในระบบปิด ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งการแก้ไขปัญหาร่วมกันในโรงเรียน  
(Semi Residential Learning) 

  สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนร่วม    
กับสถานศึกษาและจัดให้มีการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย 

  เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของคณาจารย์/คณะต่าง ๆ ในการพัฒนาครูในสถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาเครือข่ายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

  พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็น
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพ ผลการเรียนรู้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ 
และโรงเรียนเครือข่าย 
 นโยบายข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ โดย 

  สรรหา สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ ผลงานและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
  ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผลิตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่อง

ในระดับชาติและนานาชาติ 
  พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับในด้าน

การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ิน และพร้อมท างานในบริบทของประชาคมอาเซียน  
  พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน  

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ( Productive 
Learning Philosophy) 

  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์       
การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์น าไปสู่       
การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง  

  ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) สร้างและน าเสนอผลงานที่
สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
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นโยบายข้อท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย 

  เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีความเปน็เลศิ

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพบรรยากาศทางวิชาการ  
  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นตัวอย่างของชุมชนในการจัดการระบบนิเวศ 
  พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่อาจารย์ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดึงดูดคนดี  

คนเก่งเข้ามาร่วมงานได้  
  ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริม

การน้อมน าแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การด าเนินชีวิต  

  การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล 
  เตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับตามหลักธรรมาภิบาล 

  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมียุทศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ     
ทรัพยากรมนุษย์ ในอีก 20 ปีข้างหน้า การที่ประเทศจะพัฒนานั้นจะขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม ได้วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติทุกช่วงวัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12               
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยมี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพ
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการ
พัฒนาคนไทย ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกทีดี
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว   
บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคมการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม เป็นปัญหาด้านความแตกต่างของรายได้
ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและ    
ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่ ากว่า ข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการ    
ทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข การปิดช่องว่างการคุ้มครองทาง
สังคมในประเทศไทย มุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานทีส่นบัสนนุ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงข้ึน และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เช่ือมโยงการเพิ่ม         
ผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบรูณาการเพือ่การลดความเหลือ่มล้ า       
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย เร่งการปฏิรูปบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจัง ยุทธศาสตร์  8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งใน
ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัย
ที่เอื้ออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร  วิจัย โครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  โดยมี ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน  สร้างความร่วมมือกับพื้นที่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และการบูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ในการร่วมกันวางแผนพัฒนา    
เชิงพื้นที่ และด าเนินโครงการพัฒนากิจสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู บัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะที่เป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสมบูรณ์ด้วย
คุณลักษณะ 4 และถ่ายทอดบ่มเพาะให้กับศิษยใ์นแต่ละช่วงวัย และบัณฑิตได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่  ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์               
ด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา  ทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้าน
การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถ่ินที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ มรีะบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  แผนยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ซึ่งในระยะเริ่มต้น       
ปีที่ 1–5  พ.ศ. 2560 -2564 พัฒนาศักยภาพและยกระดับฐานทรัพยากรเพื่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันขององค์การออกแบบวางระบบและการปรับปรุงโครงสร้างทั้งทางกายภาพและการบริหาร         
ของมหาวิทยาลัยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การบริการวิชาการรวมทั้งการบริหารจัดการภายใน เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันรองรบั
การพัฒนาในอนาคต การเป็นองค์การแห่งความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้าง
ความร่วมมือและ พัฒนาเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่การพฒันาชุมชน
และสังคม นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 – 2564 
โดยมี นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถ่ินในเชิงประจักษ์ นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนา
ครูมืออาชีพร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน  
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัย   
สีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  
 จากบริบททั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ได้น ามาพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลกระทบกับ
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกต่อองค์กร (SWOT Analysis) เพื่อใช้ในการก าหนด
เป็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ส่วนท่ี 2 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 
ปรัชญา 

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี    
ปณธิาน  

เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมัง่ค่ังของชุมชน   
อัตลกัษณ ์     

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน 
เอกลักษณ์  
 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ค่านิยม  

VALAYA   
V  : Visionary  = เป็นผู้รอบรู ้
A  :  Activeness  =   ท างานเชิงรุก รเิริ่มสร้างสรรค์  
L  :  Like to learn  = สนใจใฝเ่รยีนรู้อย่างต่อเนื่อง  
A  :  Adaptive   =  ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง  
Y  :  Yields   =  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
A  :  Acceptance and Friendliness  =  เป็นที่ยอมรบัในการเป็นกัลยาณมิตร 

วัฒนธรรมองค์กร 
พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเปน็เลิศ ร่วมพัฒนาท้องถ่ิน 

วิสัยทัศน์   
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พฒันาศักยภาพมนุษยโ์ดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ินใหม้ั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
พันธกิจ   

1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินและเป็นต้นแบบ
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถ่ิน    

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่
ประชาชนในท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 
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4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน    
เป้าประสงค ์   

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ   

2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน เพื่อความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ   

3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 

4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสงัคมพหุวัฒนธรรม  

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการ
ประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และผู้รบัผดิชอบ 

ตัวชี้วัด 
เป้หมาย หนว่ยงานรับผิดชอบ

ด าเนนิการ 
หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1. จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
 
    1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

   
 

10 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

 
 

15 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

 
 

20 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

●ทุกคณะ  
●วิทยาลัยนวัตกรรม     

การจัดการ  
●มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
●งานวิชาศึกษาทั่วไป 
●งานศูนย์ภาษา 
●บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.2.2. ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

 1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ 
กพอ.ก าหนด 

1.2.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ     
การยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 
 

20 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

 
 

30 
ผลงาน 

22 
ผลงาน 
 
 
 

 

 
 

40 
ผลงาน 
24 

ผลงาน 
300 

ผลงาน 
 

8 คน 
 

 
 

45 
ผลงาน 
26 

ผลงาน 
300 
ผลงาน 

 
8 คน 

 
 

50 
ผลงาน 
28 

ผลงาน 
300 
ผลงาน 

 
8 คน 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

กองพัฒนานักศึกษา อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย หนว่ยงานรับผิดชอบ

ด าเนนิการ 
หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนา และนักศึกษา       
ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้             
จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
     1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
      1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

   
 
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
 70 

 
 
 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ  
80 

 
 
 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
90 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม       
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 ส านักส่งเสริม      
การเรียนรู้และ 
บริการวิชาการ 
 งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
● รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 

 รองอธิการบดี 

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

  ร้อยละ 
 30 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
 50 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม     
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● บัณฑิตวิทยาลัย 
 

● บัณฑิตวิทยาลัย 
● กองพัฒนานักศึกษา 

● รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
● อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่  
ระดับนานาชาติ  

  ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
9 

บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.6 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี                              
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

 9 
เรื่อง 

9 
เรื่อง 

9 
เรื่อง 

9 
เรื่อง 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย หนว่ยงานรับผิดชอบ

ด าเนนิการ 
หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) หรือเทียบเท่า 
1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป 
 
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2  ขึ้นไป 
 

  
 
 

 
 
 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

 
 
 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

 
 

 
ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 

85 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม          
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● บัณฑิตวิทยาลัย 

งานศูนย์ภาษา รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.8 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจาก  
การบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย  

  10 
ราย 

 

20 
ราย 

 
 
 

30 
ราย 

● ทุกคณะ(ยกเว้นคณะ
ครุศาสตร)์ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่ 

งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่          
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ    
80 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต    
ที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย หนว่ยงานรับผิดชอบ

ด าเนนิการ 
หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ใน     
การสอบในปีแรกที่จบการศึกษา 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษาน้ันๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น 

  ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.13  ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน      
ใบประกอบวิชาชีพครู  

  ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

1.14 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับ         
การพัฒนาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบ       
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)            
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

  ≥ร้อยละ 
50 

≥ร้อยละ 
 60 

≥ร้อยละ  
70 

ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ            ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      
ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ        
การพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศหรือ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

  ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม    
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 



31 
 

ตัวชี้วัด 
เป้หมาย หนว่ยงานรับผิดชอบ

ด าเนนิการ 
หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
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2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจาก      
ความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

  9 
โครงการ 

10  
โครงการ 

10 
โครงการ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  326  
ผลงาน 

350 
 ผลงาน 

350 
 ผลงาน 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus 
(พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการ
อ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

  67 
บทความ 

70  
บทความ 

80  
บทความ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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2.5  จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรม 
      2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
       

   
20  

ผลงาน 
 
 
 

 
30  

ผลงาน 
 
 
 

 
40  

ผลงาน 
 
 
 

●คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
●คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
●คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 
●คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
●มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่
สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม 
ได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา 

  11  
ผลงาน 

15 
 ผลงาน 

20  
ผลงาน 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจาก
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

  11  
รางวัล 

15    
รางวัล 

20    
รางวัล 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
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2.7 จ านวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ผลิตหรือพัฒนาครู 

  5 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

● คณะครุศาสตร ์
● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ 

คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริม       
การเรียนรู้และ   
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.2 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

2 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 3 ชุมชน 3 ชุมชน ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
● การจัดการ 
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

ส านักส่งเสริม       
การเรียนรู้และ   
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ       
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึง
การใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพรองรับโอกาส
และความท้าทายในอนาคต 

  มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริม        
การเรียนรู้และ    
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย หนว่ยงานรับผิดชอบ

ด าเนนิการ 
หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
3.4. จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาและโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับผลการเรียนรู้และ   
จิตพิสัยเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย 
3.4.1 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 
 
3.4.2 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา 
 

   
 
 

40 
โรงเรียน
1,000  
คน 

 
 
 

40 
โรงเรียน 
1,000  
คน 

 
 
 

40 
โรงเรียน 
1,000  
คน 

คณะครุศาสตร ์
มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

 
 
 

คณะครุศาสตร ์ รศ.ศศินันท์   
เศรษฐวัฒน์บดี 

 รองอธิการบดี 
 

3.5 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป  

  ร้อยละ 
30 
 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

● งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
● ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            

งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

3.6 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
 

 5 
โรงเรียน 

10 
โรงเรียน 

15 
โรงเรียน 

20 
โรงเรียน 

ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ            ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ รศ.ศศินันท์  
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกทีด่ีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน 
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

 15     
ผลงาน 

11 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● งานศิลปวัฒนธรรม 

งานศิลปวัฒนธรรม  
 

อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

4.2 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 10 
ล้านบาท 

10 
ล้านบาท 

10 
ล้านบาท 

10 
ล้านบาท 

● งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได ้
● งานศิลปวัฒนธรรม 

งานศิลปวัฒนธรรม 
 

อ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย หนว่ยงานรับผิดชอบ

ด าเนนิการ 
หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอ่ความตอ้งการประเทศ และเปน็ที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

  ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● งานศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

    ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● งานศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● งานศูนย์ภาษา  

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.4 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

  8 คน 10 คน 12 คน งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย หนว่ยงานรับผิดชอบ

ด าเนนิการ 
หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน 

  ร้อยละ 
 3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ทุกหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.6 ร้อยละของบุคลากรและผู้น าที่ได้รับการพัฒนา
และผ่านผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร               
ต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

  มากกว่า
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า
4.51 

งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารงานบุคคล 
 

ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมิน          
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 

  ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

5.9 ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

   200 
คะแนน 

250 
คะแนน 

คณะกรรมการ EdPEx งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 
 

5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR 
(Thai Qualification Register)   

  ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

 ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ 
 2 

หน่วยงานทั้งหมด งานบริหารงานบุคคล ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย หนว่ยงานรับผิดชอบ

ด าเนนิการ 
หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย 
Webometrics Ranking เม่ือเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 

 น้อยกว่า 
อันดับ 

15 

น้อยกว่า 
อันดับ 

15 

น้อยกว่า 
อันดับ 

15 

น้อยกว่า 
อันดับ 

15 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหว้า 
รองอธิการบดี 

5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
สีเขียว (ระดับเอเชีย) 

อันดับที่ 
200 

น้อยกว่า 
อันดับที่ 

200 

น้อยกว่า 
อันดับที่ 

200 

น้อยกว่า 
อันดับที่ 

195 

น้อยกว่า 
อันดับที่ 

185 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
 

ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากร         
ต่อองค์กร  

มากว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
ที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ  

 มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า
4.00 

มากว่า 
4.00 

● ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน 
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 
● ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
● งานศิลปวัฒนธรรม 
● กองกลาง 

กองกลาง 
 

ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 

  ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
6 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้หมาย หนว่ยงานรับผิดชอบ

ด าเนนิการ 
หน่วยงานรายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียน             
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดข้องมหาวิทยาลัย     
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

กองกลาง  กองกลาง  ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.19 อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน      
(Operation Profit Margin)  

  20 
 

30 40 งานการเงิน  งานการเงิน  ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบดี 

5.20 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงาน
บริหารทรัพย์สินและรายได้ 

- มากกว่า 
20 

มากกว่า 
20 

มากกว่า 
20 

มากกว่า 
20 

งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได ้

งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

 
  



39 
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ (Productive Learning)  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 

2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่  นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และ

ท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งค่ัง และยั่งยืนของท้องถ่ิน
ประเทศชาติ 

2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
กลยุทธ์  
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรู ปการศึกษา     

สร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนใน

ท้องถ่ิน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
กลยุทธ์  

4.1  บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู        
สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในระดับท้องถ่ิน
และระดับนานาชาติ 

4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลศิมีธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์  
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
5.6 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับต่อการเป็น Semi residential University  
5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 
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แผนงาน โครงการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 พัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการ   
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
จัดการเรียนรู้   
เชิงผลิตภาพ
(Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ทั้งหลักสูตร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
นานาชาต ิ
 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
บทเรียนและจัดหา ผลิตสื่อ ชุดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานด้วยตนเอง  
 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือปวงชน
ชุดการเรียนรู้หรือฝึกอบรมยกระดับ
สมรรถนะทักษะให้แก่ประชาชน 
คนท างานทีต่้องการเปลี่ยนอาชีพ 
 พัฒนาหลักสูตรและชุดการเรียนรู้
แบบสหวิชาการร่วมกันระหวา่งคณะหรือ
มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หน่วยงานภายนอก 

● ทุกคณะ 
●วิทยาลัยนวัตกรรม       
การจัดการ  
● บัณฑิตวิทยาลัย 
● ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  
● ส านักส่งเสริม    
การเรียนรู้และ  
บริการวิชาการ 
 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

 1.1.2 โครงการ
บริหารจัดการ 
งบประมาณ
ด าเนินงาน
วิชาการ 
 

1.1.2.1. ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณ       
ด าเนินงานวิชาการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 จ่ายค่าตอบแทนการสอนในเวลา   
และนอกเวลา  
 จ่ายค่านิเทศ 
 จ่ายค่าตอบแทนการควบคุมและ

สอบวิทยานิพนธ์  
 จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

หลักสูตร 
 มอบทุนการศึกษา 

● บัณฑิตวิทยาลัย 
● ส านักส่งเสริมวิชาการ     

และงานทะเบียน 
● กองพัฒนานักศึกษา 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะ        
ของนักศึกษาให้
เกิดการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive 
learning)              

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริม            
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 
 85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
100 

● เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
● จัดการเรียนการสอน เช่น 
Authentic learning,           
Self-directed learning, 
Cooperative learning, 
Crystallization learning, 
Project learning เป็นต้น 
● จัดแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพของหลักสูตร 
● จัดประกวดผลงานโครงการ    
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
เพื่อค้นหา Best Practice  
● จัดหาวัสดุ และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 
● ด าเนินงานด้านสหกิจศึกษา 
● สนับสนุนการเผยแพร่ที่เกิด
จากการเรียนรู้ชิงผลิตภาพ
(Productive learning)  
ระดับชาติ หรือนานาชาติ  
● สนับสนุนการสร้างผลงาน      
เชิงประจักษ์ของนักศึกษาเพื่อให้
ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

●ทุกคณะ 
●วิทยาลัยนวัตกรรม         
การจัดการ 
●มรภ.วไลยฯสระแก้ว 
●งานวิชาศึกษาทั่วไป 
●งานศูนย์ภาษา 
●งานศูนย์วิทยาศาสตร์ 
● ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
● บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียนรู ้   
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)              

1.2.2  โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละ 
ของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
 80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการหลัก คือ   
 1. ความรู้ในวิชาแกนและเนื้อหา 
ประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จและมี
ความส าคัญ ในที่ท างานและชุมชน 
ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับโลก (Global 
Awareness) ความรู้เก่ียวกับการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการ (Financial, 
Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy)      
ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic 
Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) ความรู้ด้านสิง่แวดล้อม 
(Environmental Literacy 
2.ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 
21 ประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญ 3 
ประการ ดังนี้ 1.ทักษะชีวติและการ
ท างาน (Life and Career Skills)   
2.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (Information, Media 
and Technology Skills) 3.ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) 

●ทุกคณะ 
●วิทยาลัยนวัตกรรม       
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
●งานวิชาศึกษาทั่วไป 
●กองพัฒนานักศึกษา 
●บัณฑิตวิทยาลัย 

กองพัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิดการ
จัดการเรียนรู ้     
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)              

1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพฒันา
กิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การท างานร่วมกับ
ชุมชนต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

 ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

 จัดกจิกรรมในรายวิชาใหก้ับ
นักศึกษาโดยน าเอาความรู้งาน
สร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรมไป
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  
 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกน าเสนอ
ผลการเรียนรู้ผ่านโครงงานดีเด่น 
ระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย  
 จัดกจิกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของอาจารย์มืออาชีพและมอบ
รางวัลนวัตกรรมการสอนดีเดน่ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● บัณฑิตวิทยาลัย 
●กองพัฒนานักศึกษา 
●ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบยีน  
●ส านักส่งเสริมการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 
●ส านักงานอธิการบดี 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ     
งานทะเบียน 

1.2.4.โครงการ  
บ่มเพาะให้บัณฑิต
มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีการ
พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ     
รุ่นใหม่ 

  ร้อยละ 
 50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

 พัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือ  
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
 บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่
จัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติใน         
สถานที่ท างานหรือใน
สถานศึกษาแก่ผู้เรียน 
 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
 งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่ 

งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ 
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1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ  
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ   
การเรียนรู้
ภาษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษาทุกชั้นปีที่  
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะ      
ด้านภาษา 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาสากล  
 จัดการทดสอบความสามารถ 
CEFR 
 จัดการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาจีน HSK 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 งานศูนย์ภาษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย 

งานศูนย์ภาษา 
 

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวน
เครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศที่มี
การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

14 
เครือข่าย 

14 
เครือข่าย 

11 
เครือข่าย 

14 
เครือข่าย 

14 
เครือข่าย 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตร และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาภายในประเทศ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● ศูนย์ภาษา 
● บัณฑิตวิทยาลัย 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

1.4.2 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ      
และมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 
 

5  
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในต่างประเทศ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม            
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● ศูนย์ภาษา 
● งานวิเทศสัมพันธ์ 
● บัณฑิตวิทยาลัย 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
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1.5 พัฒนาต้นแบบ
การผลิตครู โดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.5.1 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐาน   
วิชาชีพครู 

1.5.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาครูทุกชั้นปี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

● เตรียมความพร้อมนักศึกษาครู 
● เพิ่มสมรรถนะด้านมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
● พัฒนาเทคนิคการสอน 

งานศูนย์พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

งานศูนย์พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

1.6 พัฒนา      
การจัดการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนสาธิต
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 
 

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนสาธิต 
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ค่าเฉลี่ย
ของผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
ภายในระดับ
การศึกษาปฐมวัย   

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 
100 

 พัฒนาคุณลักษณะที่         
พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน 
 บริหารงานวิชาการ 
 พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตฯ 

ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            

1.6.1.2 ค่าเฉลี่ย
ของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

มากว่า
4.51 

มากว่า
4.51 

มากว่า
4.51 

มากว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 
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2.1 สร้างเครือข่าย
จัดหาสนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย  

2.1.1 โครงการ  
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ต่อปี 

35      
ล้านบาท 

35      
ล้านบาท 

35     
ล้านบาท 

40     
ล้านบาท 

50      
ล้านบาท 

● จัดหางบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก 

● จัดหาทุนวิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ    
● งานศูนย์ภาษา 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรม ที่ตอบ
โจทย์ระดับชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้าง
ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์      
เพื่อเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลิต 
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ         
งานสร้างสรรค์ 

 อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ด้านการวิจัย ผลิตนวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์ หรือแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
จากการปฏิบัติการวิจัย และ  
การท าวิจัยร่วมระหว่างเครือข่าย 

 พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติส่งเสริม 
สนับสนุนการไปน าเสนอผลงาน
ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงาน
ในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ
Scopus 

 ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความรู้
ด้านการวิจัยให้กับนักศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัยเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย 

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรม ที่ตอบ
โจทย์ระดับชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้าง
ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 
 
 
 
 
 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจด
ทะเบียนจาก
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2.2.2.1 ระดับ
ความส าเร็จ        
ของการส่งเสริม
ผลงานวิจัยเชิง
ประยุกตแ์ละพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการ
จดทะเบยีนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  ระดับ 
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย   
เชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรม จนมีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

● คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
● คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
● คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร 
● คณะสาธารณสุขศาสตร ์
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.2.3. โครงการ
จัดประชุม
วิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.3.1 จ านวน 
ครั้งการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

2  
ครั้ง 

3  
ครั้ง 

2  
ครั้ง 

2 
 ครั้ง 

2 
 ครั้ง 

●จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

●จัดประชุมวิชาการหรือเพิ่มพื้นที่
สาธารณะทางสังคมน าเสนอ
ผลงานนวัตกรรมทางสังคม 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● บัณฑิตวิทยาลัย 
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 
● ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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2.3. พัฒนาการ
ผลิตผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู 
 

2.3.1โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ 
ผลิตหรือพัฒนาครู 

2.3.1.1ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริม ผลิตผล
งานวิจัย ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิต
หรือพัฒนาครู 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ส่งเสริมอาจารย์ผลิตผลงานวิจัย 
ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตหรือพัฒนาครู 

● คณะครุศาสตร์ 
● ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ      
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและ     
เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ 
เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไข
ปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน  

3.1.1.1 จ านวน
หมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้วที่มี
ฐานข้อมูลต าบลใน
การคัดเลือกชุมชน
ส าคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  30 
หมู่บ้าน 

 

30 
หมู่บ้าน 

 

30 
หมู่บ้าน 

 
 

● สร้างเครือข่ายร่วมกับท้องถิ่น 
● ส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน 
● จัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
● รายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
● คัดเลือกหมู่บ้านที่ส าคัญเพื่อท า
กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ 
● จัดกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ถอด
บทเรียนและน าเสนอผลงานต่อ
ประชาคม 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● ส านักส่งเสริม       
การเรียนรู้และ    
บริการวิชาการ 
● ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

 

3.1.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่   
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

● สร้างประมวลองค์ความรู ้
● สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและ   
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
● จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
● การบรรยายสาธารณะ (Public 
Lecture) 
● จัดหารายได้จากการฝึกอบรมการ
ให้บริการทางวิชาการและ            
การถ่ายทอดเทคโนโลย ี(จากสถาน
ประกอบการ โรงเรยีน องค์กร 
ปกครองท้องถิ่นและภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม) 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯสระแก้ว 
● ส านักส่งเสริม        
การเรียนรู้และ    
บริการวิชาการ 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ      
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถ่ินและ
เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถ่ินสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.2 โครงการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษา          
มีการลงพื้นที่
ด าเนินงาน         
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละ   
ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
มีการลงพื้นที่
ด าเนินงาน        
พันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษา
ด าเนินกิจกรรมด าเนินงานพันธ
กิจสัมพันธ์ในรายวิชา VGE 109 
อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 

งานวิชาศึกษาทั่วไป งานวิชาศึกษาทั่วไป 

3.2 ยกระดับ
ผลงานกิจกรรม
การด าเนินงาน
โครงการตาม   
แนวพระราชด าริ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ  

3.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ  
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.2.1.1 ร้อยละ   
ของบุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาหรือเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 ส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตาม
แนวพระราชด าริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักศึกษา บุคลากรและประชาชน
ในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมการเรียนรูตามแนว
พระราชด าริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน
ทั่วไปในท้องถิ่น 
 จัดกิจกรรม นิทรรศการ
โครงการวันส าคัญกิจกรรม    
เฉลิมพระเกียรติ 

ส านักส่งเสริม        
การเรียนรู้และ  
บริการวิชาการ 
 
 

ส านักส่งเสริม    
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

3.2.1.3 จ านวน
โครงการนิทรรศการ       
วันส าคัญ 

   5 
โครงการ 

5 
โครงการ 



52 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

3.2 ยกระดับ
ผลงานกิจกรรม
การด าเนินงาน
โครงการตามแนว
พระราชด าริหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ  

3.2.2 โครงการ 
อนุรักษ์  
พันธุกรรมพืช   
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 

3.2.2.1 ร้อยละ 
ของการด าเนินงาน
โครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

● ส ารวจเก็บรวบรวมและ     
ปลูกรักษาทรัพยากร 
● อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร โดยน าพืชสมุนไพร   
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
● จัดท าหนังสือสื่อฐานข้อมูลและ
เว็บไชต์เผยแพร่ความรู้ 
● จัดนิทรรศการโครงการ  
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
● ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
อพ.สธ.  
 

งานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
 

งานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

3.3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทาง 
การศึกษาให้เกิด
การเรียนรู ้   
รองรับการปฏริูป
การศึกษาและ
สร้างเครือข่าย  
การพัฒนาครู
ประจ าการแบบ 
Coaching  

3.3.1 โครงการ
พัฒนาครู
ประจ าการแบบ 
Coaching และ
สร้างเครือข่าย
ในจังหวัด
ปทุมธานี และ
จังหวัดสระแก้ว 

3.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จ         
ของการสร้าง  
เครือข่ายชุมชน     
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
จากภายในหรือ
ภายนอก 
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาครูประจ า   
การแบบ Coaching 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

● สร้างประมวลองค์ความรู้ 
● สร้างเครือข่ายถ่ายทอด       
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาครู
ประจ าการแบบ Coaching   
● เผยแพร่ สร้างความตระหนักรู้
ของการพัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching 
● สร้างมาตรฐาน ฝึกอบรมและ
พัฒนาครูมืออาชีพ 
 

งานพัฒนาครู      
และบุคลาการ     
ทางการศึกษา  
 

งานพัฒนาครู   
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

3.4 พัฒนา
โรงเรียนสาธิต  
ให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและ
การวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับ
โรงเรียนใน
ท้องถิ่น 
 

3.4.1โครงการ
พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการ
และการวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับ
โรงเรียนใน
ท้องถิ่น 
 

3.4.1.1ระดับ
ความส าเร็จของ 
การพัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและ   
การวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

  ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

● พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและ     
การวิจัยโดยเชื่อมโยงกับโรงเรียน
เครือข่ายและโรงเรียนในท้องถิ่น 
● พัฒนาครูโรงเรียนสาธิตให้เป็น 
ครูมืออาชีพพร้อมเป็นส่วนหน่ึงใน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ด้านการสอน ด้านหลักสูตรและ
ด้านการวิจัย  
● พัฒนานวัตกรรมทั้งทางด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอน ระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนเครือข่าย
และโรงเรียนในท้องถิ่น 
● เผยแพร่ จัดอบรมนวัตกรรม
ต้นแบบการประเมินผลและ 
ติดตามช่วยเหลือ 

ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ            ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 บริหารจัดการ  
งานส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู        
สืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการงาน
ส่งเสริมศาสนา
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ผลการ
ด าเนินงานตาม
ระบบกลไกล
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

   5 
ข้อ 

5 
ข้อ 

● จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
● ประกวดผลงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ 
● สร้างผลงานอนุรักษ์ สง่เสริม 

สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ
นานาชาต ิ

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯสระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● งานศิลปวัฒนธรรม  
● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ            
 

งานศิลปวัฒนธรรม  

4.2.สร้างเครือข่าย
หรือแลกเปลี่ยน     
ด้านศิลปวัฒนธรรม   
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในระดับท้องถิ่นและ        
ระดับนานาชาติ 

4.2.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายหรือจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

4.2.1.1 จ านวน
เครือข่ายพันธมิตรท่ีมี
ความร่วมมอืด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันท้ังในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

 1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

● สร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม   งานศิลปวัฒนธรรม  

4.3 พัฒนาระบบกลไก
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่   
น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

4.3.1. โครงการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ    
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

  ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 สร้างสรรค์จาก
ศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัด
งานแสดงผลงาน การประชุม
วิชาการกับศิลปวัฒนธรรม  
 จัดหารายได้จาก
ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้
ประเพณี กิจกรรมสร้างสรรค์ 

 งานบริหารทรัพย์สิน
และจัดการรายได ้
 งานศิลปวัฒนธรรม  

งานศิลปวัฒนธรรม  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ให้มีสมรรถนะที่
เป็นเลิศพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนา
สมรรถนะ         
ที่เป็นเลิศ      
พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
และพัฒนา
สมรรถนะให้
อาจารย์และ
บุคลากรให้เกิด 
การรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบ     
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล   
สู่ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ        
การจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

 จัดท าแผนอัตราก าลังและ
แผนพัฒนาบุคลากร  
 ประเมินผลการด าเนิน  
การตามแผน 
 บริหารเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเงินประจ า
ต าแหน่ง  
 บริหารกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 สร้างสรรค์และพัฒนา
บุคลากร   
 สนับสนุนให้บุคลากรท า
ผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่ง    
ทางวิชาการ 
 พัฒนาระบบประเมินผล  
การปฏิบัติงานของบุคลากร  
 ประเมินผลความพึงพอใจที่
มีต่อสถาบัน 
 จ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา     
เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าที่
ส านักงาน  
 
 

ทุกหน่วยงาน งานบริหารงาน
บุคคล  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

(ต่อ) 
 จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ Professional 
License 
 พัฒนาอาจารย์ บุคลากรให้
เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานและ
การออกแบบ  การเรียนรู้
ส าหรับอาจารย์มืออาชีพและ
อบรมการใช้งาน 
 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์
มืออาชีพ 
 ส่งเสริมการมีประสบการณ์
ตรงของอาจารย์ด้วยการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และการร่วม
ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน 
โรงเรียน สถานประกอบการ  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.2 เสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาลเพื่อ  
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม 

5.2.1 โครงการ
พัฒนาระบบ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

5.2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ        
การด าเนินการของ    
การพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

  ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
 5 

พัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

งานบริหารงานบุคคล   
ส านักงานอธิการบดี 

งานบริหารงานบุคคล  
ส านักงานอธิการบดี 

5.2.2 โครงการ
พัฒนาและ
แก้ไขกฎหมาย 
   

5.2.2.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ได้รับ      
การพัฒนา แก้ไขกฎ
ตามแผน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ปรับปรุง จัดท าแผนพัฒนา 
แก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

งานนิติการ  
ส านักงานอธิการบดี 

งานนิติการ  
ส านักงานอธิการบดี 

5.2.3 โครงการ
พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน      
อุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของ        
การพัฒนาองค์กร           
แห่งการเรียนรู้โดย       
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 
 
 
 

ระดับ 
 3 

ระดับ 
 4 

ระดับ  
5 

ระดับ 
 5 

ระดับ  
5 

 การจัดการความรู้ 
 การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้        
องค์ความรู้จากการปฏิบัติการ
วิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป       
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

หน่วยงานทั้งหมด งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมืออาชีพ  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
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5.3 พัฒนา    
มาตรฐานการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่   
ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ   การ
ด าเนินงาน     ตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

  ระดับ 
 5 
 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

บริหารจัดการการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) 
 

หน่วยงานทั้งหมด งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

5.3.1.2. ระดับความส าเร็จ
การจัด    การคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนิน
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 การจัดการคุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 

งานมาตรฐานและ
การจัดการคุณภาพ 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผล      
การบริหาร
ส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิผล    
การบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ         
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

 ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยการ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณะ 
 บริหารส านักงาน (วัสดุ
ส านักงาน วัสดุการศึกษา และ
ครุภัณฑ์ เชื้อเพลิง 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ) 
 ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
 จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา 
 บริหารความเสี่ยง  
 ตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานทั้งหมด 
 

กองนโยบายและแผน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
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2560 2561 2562 2563 2564 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผล      
การบริหาร
ส านักงาน 

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กร
และการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของ       
การด าเนินการสื่อสาร
องค์การและการ
สื่อสารการตลาด  
แบบบูรณาการ (IMC) 
 

ระดับ 
 3 

ระดับ  
4 

ระดับ  
5 

ระดับ 
 5 

ระดับ 
 5 

 จัดท าแผนสื่อสารองค์กร      
และการสื่อสารการตลาด           
แบบบูรณาการ (IMC) 
 ด าเนินการตามแผน    
สื่อสารองค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ประเมินผลงานตามแผน  
สื่อสารองค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

งานประชาสัมพันธ์
ส านักงานอธิการบดี 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานอธิการบดี 

5.4.3 โครงการ   
จัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ   
โดยมีส่วนร่วม   
ของทุกภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละ      
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 ประชุมคณะกรรมการ  
ภายในหน่วยงาน 
 ประชุมคณะกรรมการ     
สภาวิชาการ  
 ประชุมคณะกรรมการ     
สภามหาวิทยาลัย  
 ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย 
 ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการอ่ืนๆ 
 

 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

 หน่วยงานทั้งหมด 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  

 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 หน่วยงานทั้งหมด 
 ส านักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 
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5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัย         
ให้เป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว 
 
 

5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

5.5.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว  

  ระดับ 
 4 

ระดับ 
 5 

ระดับ  
5 

 พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบ 
อาคารสถานที่  
 จัดการด้านพลังงาน 
 จัดการขยะ  
 จัดการน้ า  
 จัดการความปลอดภัย  
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 ปรับปรุงระบบการขนส่ง 
 จัดท าพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษาใน     

การท ากิจกรรมร่วมกัน             
(Co-Working Space) 

 งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานอธิการบดี 
 งานส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักงานอธิการบดี 
 งานอาคารสถานที ่
ส านักงานอธิการบดี 
 หน่วยงานทั้งหมด 
 

งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานอธิการบดี 

5.6 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้     
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สิ่งอ านวยความสะดวก
และบริการขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับต่อการเป็น            
Semi residential 
University  
 
 
 
 
 
 

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย การบริการ
วิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน       
การเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งอ านวย
ความสะดวก และบริการ
ขั้นพ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า
3.51 

มากกว่า
3.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากว่า
4.51 

 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ 
 ขยายปรับปรุงพ้ืนที่การเรียนรู้และ

ห้องเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 พัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์การ

เรียนรู้และจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
 พัฒนาระบบงาน/พ้ืนที่ ช่องทาง

เช่ือมประสานการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยดีิจิทัล 

 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 งานศูนย์คอมพิวเตอร ์
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม    

การจัดการ 
 มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 
 ส านักงานอธิการบด ี

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยากร
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น 
หนังสือต ารา สิง่พิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการ
สืบค้นที่เพิ่มข้ึนต่อปี 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน            
การเรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ        
สิ่งอ านวย      
ความสะดวกและ
บริการขั้นพื้นฐาน
เพื่อรองรับ       
ต่อการเป็น Semi 
residential 
University  
 

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่าย  
ให้พร้อมต่อ     
การเป็น Semi 
residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ย   
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์
ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น   
Semi residential 
University 

มากกว่า
3.51 

มากกว่า
3.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

 จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
เครือข่าย 
 พัฒนาจุดพื้นให้บริการ
สัญญาอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มี
เสถียรสภาพ ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
 พัฒนาฐานข้อมูล และ
สารสนเทศเพื่อการสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

● งานสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานอธิการบดี 
● หน่วยงานทั้งหมด 

งานสารสนทศและ
คอมพิวเตอร์  
ส านักงานอธิการบดี 

5.7 บริหารจัดการ
รายได้จากสินทรัพย์  

5.7.1 โครงการ
บริหารจัดการ
รายได้จาก
สินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนการบริหาร
จัดการรายได้ของ
สินทรัพย์ 
 
 
 
  

  ระดับ 

 4 

ระดับ  

4 

ระดับ  

5 

● จัดหารายได้จากสินทรัพย์ 
● สนับสนุนหรือพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
● บริหารส านักบริหารทรัพย์สิน

และรายได้ 
 
 
 
 
 

งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 
ส านักงานอธิการบดี 

งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 
ส านักงานอธิการบดี 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.8 พัฒนา
ประสิทธิผล      
การบริหาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1 โครง
พัฒนา
ประสิทธิผล 
การบริหาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน
ที่ก าหนด  

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

● จัดสวัสดิการส าหรับนักเรียน 
● บริหารจัดการส านักงาน 
● สานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน 

และผู้ปกครอง  
● ซ่อมบ ารุง และพัฒนาอาคาร

สถานที่บริหารห้องปฏิบัติการ  
● ประเมินการสอนและพัฒนา

สมรรถนะการสอน 
● พัฒนาสมรรถนะและ

จรรยาบรรณครูมืออาชีพ 
● บริหารงานบุคคล 
● ประชาสัมพันธ์และการรับ

สมัครนักเรียน  
● จัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบการ

ศึกษา 
● ค่าหนังสือเรียนค่าเครื่องแบบ

นักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            

5.8.1.2 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในทุกมิติ 

   มากกว่า
ร้อยละ

85 

มากกว่า
ร้อยละ85 
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ส่วนท่ี 3 
 ค าอธิบายตัวช้ีวัด 

 
ค าอธบิายตัวชี้วัดของเป้าประสงค ์
 เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่น 
  1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
  1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา   

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชาหลายศาสตร์       

หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และ
สังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
  1.2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

  1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รบัการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ 
กพอ. ก าหนด 

  1.2.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกยอ่งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  หมายถึง ผลงานที่
เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่
เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็น
ระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่
ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่าง
เป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน  
   1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมี
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอก หรือผลงาน กิจกรรม 
โครงการที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายองค์กรหลายหน่วยงานทั่วทุกภาคของประเทศ หรือมีการก าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับชาติ 
   2. ระดับนานาชาติ หมายความถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่กลุ่มอาเซียน หรือ รางวัลจากผลงาน กิจกรรม โครงการมีผู้เข้าร่วมงานจาก
หลายประเทศ หลายภูมิภาคในโลก อาจจัดข้ึนในประเทศไทย หรือจัดในต่างประเทศ  
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  1.2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรือ              
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์         
ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน  
  1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ 
กพอ. ก าหนด หมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานการ
สืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมี ผู้
ประเมินบทความเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ  
   1.ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 
ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
   2. ระดับนานาชาติ หมายถึงบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และ
รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
   1.2.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง 
นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลซึ่งเกิดจากความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการบ่มเพาะจาก
การศึกษาหรือการท างานในมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัด 1.6 จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ 
เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานความส าเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  

การนับแนวปฏิบัตทิี่ดีไม่นับซ้ ากับปีทีผ่่านมา 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ       
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 
  1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ข้ึนไป 

  1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดบั B2 ข้ึนไป 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 ของทุกคณะ 

วิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2562–30 กันยายน 2563  นักศึกษาระดับบัณฑิตก าลังศึกษาช้ันปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562–      
30 กันยายน 2563 

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework 
of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

Proficient User: 
C1 (Mastery) ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้า

ใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิด  หา
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ค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการท างาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและ
เขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้ค าเช่ือม
ประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยม
ใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี 
สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้
ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

Independent User 
B2 (Vantage) ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุก

เรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วข้ึน รวมทั้งอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากข้ึนได้ 
B1 (Threshold) ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญขอข้อความทั่วๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่

คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่าง
การเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผล
สั้นๆ ได ้

Basic User 
A2 (Waystage) ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูล

เกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยค การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ 
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตนเอง 
และผู้อื่นได้ สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถาม
เหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจนทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตาราง
เปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล (The Common European 
Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับ
การศึกษาได้ดังนี้  
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 ตัวชี้วัดท่ี 1.8 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ประกอบการใหม่ Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ตั้งเพื่อค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่ยัง

ไม่มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการท าธุรกิจที่ยังไม่มีใครท ามาก่อน  
ตัวชี้วัดท่ี 1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผลการส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ภายใน

ปีงบประมาณ  
ตัวชี้วัดท่ี 1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกท่ีจบการศึกษา 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผ่านการสอบบรรจุ 

สอบคัดเลือกเป็นครูในโรงเรียนสถานศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว 1 ปี   
สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ จบการศึกษาในปีศึกษาน้ัน  
ตัวชี้วัดท่ี 1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ ท่ีได้รับการบรรจุ

เข้าท างานในท้องถิ่น 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
การท างานในท้องถ่ิน หมายถึงบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ที่บรรจุเข้าท างาน

ในภูมิล าเนาของตนเอง รวมถึงจังหวัด กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.14 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิ่มข้ึน หมายถึง ผลการทดสอบมาตรฐาน หรือ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (ONET) อยู่ในระดับดี หมายถึง ระดับผลคะแนน       
O-NET แตล่ะ กลุมสาระ 

ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากวา ร้อยละ 50 และ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 ระดับ 2 พอใช หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ ากวา รอยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน สูงกวา รอยละ 50 แตต่ ากวาคะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 
 ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
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 เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
 ตัวชี้ วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสร้างนวัตกรรม            
ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหา
ระดับประเทศ 
 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัย
ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรียและคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งาน
สร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ   

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 

1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (product innovation)  
2) นวัตกรรมด้านบริการ(service innovation)  
3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process)  
4) รูปแบบธุรกจิใหม่(business model innovation)  

ผลการด าเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาท าร่วมกัน 
 ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญใน
สาขาน้ันด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
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ประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรบัใน
สาขาวิชานั้นๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR 
และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ท่ีได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง 
บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Thai–Journal Citation Index Centre (TCI) หรือฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www. Scimagojr .com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นับผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน  
 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
  2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สทิธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
  2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชน และ
สังคม ได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือ

วิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัย
ประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค 
การเกษตร   การเรียนการสอน เป็นต้น  
 สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้
ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้ เดียว ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง  
 อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับ          
การประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้น
เพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลผลิตให้ดีข้ึน หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้ึนห้าง ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค 
วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   
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ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัด
และความเช่ียวชาญ โดยค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ ผลของการบริการวิชาการ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดข้ึน
เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน     
แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ท่ีได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  
ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 อธิบายตัวชี้วัด 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ การเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือ          
การพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์     
ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
ภาพถ่าย ภาพยนตร์  สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ ศิลปะการแสดง 
(Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และวรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    

ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด 
หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม 
โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง       
ไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้าง
ส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน      
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
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อธิบายตัวชี้วัด  
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง      

การน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพ
ของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และการด าเนินการ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ ความมี
เหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู้ 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
อธิบายตัวชี้วัด  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร 

ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหา และ พัฒนาชุมชนตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ชุมชนท้องถ่ินมีจิตส านึกสาธารณะ                 
รู้เป้าหมาย เช่ือมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดการความสัมพันธ์กับภาคี        
ใช้แผนการจัดการความรู้ และทุนชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ หมายความถึง ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับหมู่บ้านในพื้นที่บริการ       
ของมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป    
สภาพปัญหาความต้องการศักยภาพชุมชนหรือข้อมูลอื่น ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดย
จ าแนกตามเป้าหมายในการพัฒนาครบคลุมครบ 4 ด้าน โดยระบบและการจัดการ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล การรายงานและการน าเสนอข้อมูล ทั้งในรูปแบบวิเคราะห์ น าเสนอในเชิง
สารสนเทศ Info graphics ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

ตัวชี้วัดท่ี 3.6 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
สาธิตไปใช้ประโยชน์ 

อธิบายตัวชี้วัด 
โรงเรียนในท้องถ่ิน หมายถึง โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
 

 เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อ      
ความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคคลากร 
 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึงการบริหารขีดความสามารถ และ
อัตราก าลังเพื่อให้งานของสถาบัน บรรลุผลส าเร็จ การด าเนินการของสถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศในการ
ท างานเพื่อให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการท างาน 
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 ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลัง หมายถึง  
   1.ขีดความสามารถและอัตราก าลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของ
บุคลากร และอัตราก าลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่
ต้องการมีการรับรองและระดับก าลังคนที่ต้องการ  
   2.บุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 
บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึงความหลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่
สถาบันจ้างและของผู้เรียน  
   3.การท างานให้บรรลุผล การจัดระบบและบริหารบุคลากร เพื่อ 
       3.1 ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จ 
       3.2 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่  
       3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
       3.4 ให้มีผลการด าเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย  
   4.การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการพัฒนาเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ 
       4.1 การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของสถาบัน 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ปอ้งกันการลดจ านวนของบุคลากร และเพื่อลด
ผลกระทบหากจ าเป็น 
      4.2 การเตรียมพร้อมและบรหิารช่วงทีม่ีการเพิม่ของบุคลากร  
      4.3 การเตรียมบุคลากรเพื่อรบัการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างมหาวิทยาลัยและระบบ
หากจ าเป็น  
  บรรยากาศด้านบุคลากร  
   1.สภาพแวดล้อมของที่ท างานมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่
ท างาน     มีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการท างานของบุคลากร มีตัววัดและ
เป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดล้อมการท างานที่แตกต่างกัน มีความ
แตกต่างที่ส าคัญในปัจจัย  
   2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ 
และมีนโยบาย ให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่มีความหลากหลายและความแตกตา่งของกลุม่และ
ประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญ 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.10 ร้อยละหลักสูตรท่ีผ่านการขึ้นทะเบียน TQR  
 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 TQR  หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Quatifications Register)  

ตัวชี้วัดท่ี 5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
ค าอธิบาตัวชี้วัด 
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและ

สติปัญญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย การสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้
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เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
ผู้บริหาร และผู้น าเพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยท าให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 
  ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  
   1. วัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะ          
การสื่อสารที่เปิดกว้าง มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน วัฒนธรรม
องค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเอื้ออ านาจ (empower) ให้กับบุคลากร  
   2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน มหาวิทยาลัยมีวิธีการก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญที่ส่งผล
ต่อความผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  
   3. การประเมินความผูกพัน การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และตัวช้ีวัด
ที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ วิธีการและตัวช้ีวัดเหล่านี้มีความ
แตกต่างกันอย่างไร ส าหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใช่ตัวช้ี วัดอื่นๆ เช่น    
การคงอยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพื่อประเมินและปรับปรุง
ความผูกพันของบุคลากร 
   4. การจัดการผลการด าเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้าง      
ความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัลการยกย่องชมเชย 
และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้ 

4.1 การกล้าเสี่ยงในเรือ่งที่น่าลงทุนเพือ่ท าใหเ้กิดนวัตกรรม  
4.2 การมุ่งเน้นผูเ้รียน ลกูค้ากลุม่อื่น และการเรียนของผู้เรียน  
4.3 การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  

 การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
   1. ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนา      
ตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าแต่ละคน ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้  
    1.1 การให้ความส าคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุ
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว  
    1.2 สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม 
    1.3 สนับสนุนจริยธรรมและการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
    1.4 ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น  
    1.5 ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ  
    1.6 ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้น าความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการท างาน  
   2. ประสทิธิผลของการเรียนรู้และการพฒันา มหาวิทยาลัยมกีารประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสถาบัน ในเรื่อง 

2.1 หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
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2.2 ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพื่อช้ีบ่งโอกาสส าหรับการปรับปรุงทัง้ใน
เรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร 

3. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดการความก้าวหน้า ในหน้าที่การงานใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุการวางแผนสืบทอดส าหรับต าแหน่งผู้บริหารและผู้น า 

ตัวชี้วัดท่ี 5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ

ผลกระทบจากการจากการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ในทุกมิติ ได้แก่ 
1. มิติด้านการจัดการเรียนการสอน  
2. มิติด้านการบริการวิชาการ 
3. มิติด้านการวิจัย  
4. มิติด้านศิลปะและวัฒนธรรม   
5. มิติด้านการบริหารจัดการ  

ซึ่งประกอบด้วย 1.นักศึกษา 2.ผู้ปกครอง 3.ผู้ใช้บัณฑิต 4. ศิษย์เก่า 5.อาจารย์หรือนักวิจัย           
6. ผู้ให้ทุน 7. ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 8.ชุมชนในจังหวัดสระแก้ว  

ตัวชี้วัดท่ี  5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
นักเรียนในท้องถ่ิน หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพื้นทีจ่ังหวัดปทุมธานี และจงัหวัดสระแก้ว 
ตัวชี้วัดท่ี 5.18 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายไดข้องมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด 
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของส านักทรัพย์สิน 

รายไดจ้ากการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 5.19 อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operation Profit Margin)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
อัตราก าไรจากการผลการด าเนินงาน แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการท า

ก าไร หลงัจากหักต้นทุนสินค้าและหักค่าใช้จ่ายรวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิง่ด ี
 
ค าอธบิายโครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning)  

โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 

ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้    
เชิงผลิตภาพ  
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ค าอธิบาย 
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียน

สามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดนเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการ
ใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช้
ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต  
 โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 
 ค าอธิบาย 
 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21            
(21st Century Student Outcomes) จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการหลักคือ ความรู้ในวิชาแกน เนื้อหา
ประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
  1. ความรู้ในวิชาแกนและเน้ือหาประเด็นท่ีส าคัญส าหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย  
  ความรู้ในวิชาแกน ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาโลก คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและการปกครอง 
  เนื้อหาประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่  21 ที่ส่งผลต่อความส าเร็จและมีความส าคัญ ในที่
ท างานและชุมชน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ 
ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)
ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
  2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะท่ีส าคัญ 3 ประการดังน้ี 
   1. ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) ในการด ารงชีวิตและในการ
ท างานนั้นไม่เพียงต้องการ คนที่มีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาความรู้ หรือทักษะการ คิดเท่าน้ัน หากแต่
ยังต้องการผู้ที่สามารถท างานในบริบทที่มีความซับซ้อนมากข้ึนอีกด้วย ทักษะที่จ าเป็น ได้แก่ ความยืดหยุ่น
และความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ความคิดริ เริ่มและการช้ีน าตนเอง 
(Initiative and Self Direction)  ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  (Social and Cross-
cultural Skills) การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด (Productivity and Accountability) ความเป็นผู้น า
และความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
   2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 
Skills) ซึ่งในศตวรรษที่ 21 นี้ นับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีทักษะ
ดังต่อไปนี้ คือ การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) การรู้เท่า
ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT (Information, Communications & Technology) Literacy) 
   3.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึง การคิดแบบสร้างสรรค์ การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น และการน าความคิด นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์และการ
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แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) หมายความรวมถึงการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิง
ระบบ การคิดตัดสินใจและการ คิดแก้ปัญหา การสื่ อสารและการร่วมมือ  (Communication and 
Collaboration) ซึ่งเน้นการสื่อสารโดยใช้สื่อรูปแบบ ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554) 
 โครงการท่ี 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
 ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
 ค าอธิบาย 
 ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป 

ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง การวัดระดับความรู้ภาษาจีนส าหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็น
ภาษาที่สอง จัดโดยส านักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  
โครงการท่ี 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด

ทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของการส่งเสรมิผลงานวิจัยเชิงประยุกตแ์ละพัฒนา

นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ค าอธิบาย 
งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือ

วิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง   
การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษา
โรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง 
การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา          
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน  

โครงการการท่ี 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.2.3.1 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 
 ค าอธิบาย 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
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ผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ัน
ด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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ส่วนท่ี 4 

 การก ากับติดตาม 
 
1. แนวทางในการขับเคลือ่นการด าเนินการของแผน 
 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 จ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน       
การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้าง    
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 าหนดกรอบการประเมินผล
ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มี
สมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ล ดปัญหา        
อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
 
2. รูปแบบ แนวทางในการตดิตามประเมินผล 

เพื่อท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถบ่งช้ีถึงสัมฤทธ์ิผลของการด าเนินงานและเป็นไปตาม
หลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประ เมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์           
ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ 
Balanced  Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้
มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และ
การพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

78 
 

3. ปัจจัยส าคัญที่มผีลต่อความส าเร็จ 
 1. การพัฒนากลไกและเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

   1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของแผน
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ ส านัก รวมทั้งส านักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางใน
การด าเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

 1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจ าเป็นต้องมีการน าเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพื่อ
ช้ีแจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรอบ รวมทัง้
การจัดให้มีการประชุมติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   

 1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อ
สาธารณะ โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
เป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผล
มากยิ่งข้ึน โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการน าเสนอ เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย    
ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
 2. ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
  2.1 การพัฒนาผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มี
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบตังิาน   
ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอัน
จ าเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบ
และตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเปน็สิง่ทีจ่ าเปน็
อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน  

    2.2 การร่วมมือกันการท างานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการน า
ยุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วย
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงท าให้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามแผนต้อง
อาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึด
หลักการท างานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะท าให้การด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการประสบผลส าเร็จ 
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2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ
ในทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย         
ผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การด าเนินการที่ได้มีการก าหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไก
ทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและ
จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลส าเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการ
จัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 

2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560– 2564 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วม          
ในการติดตามการด าเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานใน 12 เดือน 
ของทุกปี และน าเสนอผลการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยั
รับทราบและให้ข้อเสนอแนะและน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 
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1. ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 
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2.ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั 

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

(Productive Learning) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไข

ปัญหาท้องถิ่น 

นโยบายสภาฯ ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
โดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ(Productive Learning)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

นโยบายสภาฯ ข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

นโยบายสภาฯข้อ 2  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

(Productive Learning) 


