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1. สถานการณ์แนวโน้มปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 

1.1. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
1.1.1 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา  
           ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
ตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความ
ร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  

1.2. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
1.1.2.1. ศูนย์การเรียนรู้  
            จุดประสงค์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้  เพ่ิมพูนทักษะด้านต่างๆ จากการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ในการถ่ายทอด เผยแพร่ ให้กับผู้เข้ามาศึกษาดูงาน สามารถนากลับไปใช้ในแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
1.1.2.2. การบริการวิชาการ  
            ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะ วิทยาลัย  และ มรว. สระแก้ว  ด าเนินงานบริการวิชาการและงานสืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น โดยมีการด าเนินงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จ านวนพ้ืนที่เป้าหมาย 3  
พ้ืนที ่ ประกอบด้วย  ภายในมหาวิทยาลัย รอบมหาวิทยาลัย และจังหวัดสระแก้ว 
1.1.2.3. นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2565 - 2569 
          เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ  
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคอันเกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบาย  
ในการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการดังต่อไปนี้ 
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           นโยบายข้อที่ 1 สร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เพื่อสร้างเมืองและชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
และย่ังยืน 
           โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เร่งฝึกบัณฑิตให้มีความสามารถ มีบทบาท เข้าไปมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามอัตลักษณ์อย่างชัดเจน ผลิตผลงานวิจัยที่เป็น 
องค์ความรู้ใหม่ที่บูรณาการศาสตร์แบบสหสาขา และตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศชาติแ ละท้องถิ่น  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ  
เร่งสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน มุ่งพัฒนาให้ มหาวิทยาลัยเป็นชุมชน
อุดมปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ปัญญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
นโยบายข้อที่ 1 สรางความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เพ่ือสรางเมืองและชุมชน ทองถิ่น ใหเกิด การพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน 
               1.1 พัฒนาความเปนเลิศโดยเรงพัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย เชิงพ้ืนที่และ เชิงประเด็น ในดานการจัดการเรียนรู  
ดานการบริการและการทองเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสรางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
      1.2  พัฒนาขอเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยใชฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แบบ บูรณาการตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แบบ BCG Economy (B : เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) C : เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) G : เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  
และการสรางอัตลักษณ เมือง/ชุมชน แหงอนาคต (Creative City) 
               1.3  สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือระดมทรัพยากรในการแกปญหา ความเหลื่อมล้ า เสริมพลังทางสังคม  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนใหสามารถจัดการตนเองได 
      1.4  สงเสริมการใชหองปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) เพ่ือเปนพ้ืนที่การเรียนรู ใหกับนักศึกษา อาจารย และผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่  
รวมออกแบบพัฒนาเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงรวมกันในพ้ืนที่ 
                1.5 รวมท านุบ ารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
                1.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ (University as Marketplace) โดยสงเสริม ใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงผูซื้อ 
(University Demand) พัฒนาตลาด (Market Platform) ทั้งแบบ Onsite และ Online ดวยการบมเพาะ พัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox)  
เพ่ือพัฒนาสินคาชุมชน สงเสริมการประกอบการภายใน และภายนอกรวมกับชุมชนเครือขาย 
                1.7 มุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู ชองทางการกระจายความรู และเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความรู เชิงปฏิบัติการ  
พรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ 



 

4 
 

 
          ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
นโยบายข้อที่ 2  ยกระดับการผลิตและพัฒนาครู รวมพัฒนาครูและโรงเรียนเครือขายคุณภาพสูง 
                2.1 พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพดานการจัดการเรียนรูและสาขาความรูที่ไดรับ การยอมรับอยางทั่วถึง 
                2.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุ งเนนสมรรถนะของครูมืออาชีพ การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู ปลูกฝงจิตวิญญาณ 
ความเปนครู และทักษะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลและดานภาษาอังกฤษ 
               2.3 สรางเครือขายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือยกระดับ มาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การผลิตและการพัฒนาครู 
               2.4 สรางแพลตฟอรมและเครือขายความรวมมือการพัฒนาวิชาชีพครูและสรางนวัตกรทางการศึกษา เพ่ือการจัดการเรียนรูที่มีความเปนเลิศ 
               2.5 สรางเครือขายความรวมมือ พัฒนาครูตนแบบในสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูของ โรงเรียนเครือขาย เพ่ือพัฒนาเปนโรงเรียน
สาธิตตนแบบประจ าพื้นที่ และพัฒนาโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแกว เพ่ือเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูและเปนพลเมืองแหงอนาคต 
          ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต 
นโยบายข้อที่ 3  พัฒนาการศึกษาใหมเพื่อสรางบัณฑิตเปนผูรอบรู มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะ การเปนผูประกอบการ วิศวกรสังคม  
เพื่อเปนผูน าการเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดประโยชนตอสังคม 
       3.1 สรางความรวมมือทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ ระหว างศาสตรดานวิทยาศาสตรและ 
ดานสังคมศาสตร พัฒนาหลักสูตรการเรียนควบ ๒ ปริญญา พัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) และสนับสนุนการเรียนรูแบบสะสมหนวยกิต  
การออกแบบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 

3.2 สรางความรวมมือกับเครือข ายทั้งภายในหรือภายนอก ในการเรียนรู ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  
(Short Course)การสรางทักษะใหม (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill) 

3.3 สรางความรวมมือกับเครือขายทั้งภายในหรือภายนอก ยกระดับการเรียนรูตามปรัชญาการจัดการเรียนรู เชิงผลิตภาพ (Productive Learning 
Philosophy) ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ ABCD (A: Active Learning, B: Blended Learning, C: Collaborative Learning, D: Design Thinking ) 

3.4 พัฒนาเครือขายพันธมิตร หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ และตางประเทศ เพ่ือรวมจัดการศึกษา จัดการศึกษา 
เฉพาะกลมุ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสูมาตรฐานระดับสากล 
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3.5 สรางความรวมมือ พัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรม เพ่ือบมเพาะความเปนผูประกอบการ จิตอาสา และสราง วิศวกรสังคม ที่ตอบโจทยการพัฒนาชุมชน  
สถานประกอบการ 

3.6 พัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายศิษยเกา เครือขายผูทรงคุณวุฒิ โดยการตอยอด องคความรูและสืบสานภูมิปญญาสูนักศึกษา  
คณาจารย และประชาชนในทองถิ่น 
          ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
นโยบายขอที่ ๔ สรางระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู วิจัย เสริมประสิทธิภาพการท างาน สรางนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชน
มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย 
                     4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University) เพ่ือรับการจัดอันดับระดับสากล  
                     4.2 พัฒนาสถานที่ อุปกรณที่ทันสมัย การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตที่ดี มีฐานขอมูล ระบบงานที่ เหมาะสมกับการสงเสริมการเรียนรู  
การใหบริการการบริหารจัดการ เพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)  
                     4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาผูประกอบการ (Entrepreneurial University) โดยการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการทักษะการเปนผูประกอบการกับหลักสูตรการเรียนการสอน จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม ( Innovation Space) เพ่ือการเรียนรูนวัตกรรมของชุมชน  
จัดใหมีกองทุนเริ่มตนการเปนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) เพ่ือรวมทุนในผลงาน หรือนวัตกรรมของนักศึกษาที่มีโอกาสตอยอดเชิงพาณิชย 
                     4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม (Innovative University) สรางความพรอมดานระบบนิเวศเชิงนวัตกรรม ความรู ความสามารถ 
สมรรถนะ การบริหารที่เนนการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหกับอาจารย บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย  
                     4.5 พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance University) มงุเนนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ๔ ดาน คือ ๑) การบริหารการศึกษาที่สอดคลองและตอบสนองตอนโยบาย และความตองการของระบบการศึกษาไทย (Relevance) ๒) กระบวนการ
บริหารมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ไดประสิทธิผล (Effectiveness) ๓) มีการท างานที่โปรงใส (Transparency) และมีเหตุผล (Reasonableness) ๔)  
มีผูรับผิดชอบผลการบริหาร (Accountability) โดยใชกลไกลของสภามหาวิทยาลัยในการเสริมพลังการบริหารจัดการ  
                     4.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เปนเลิศ (Excellence University) โดยน าเกณฑคุณภาพ การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ 
เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใชเปนแนวทาง ที่จะบูรณาการในการจัดการผลการด าเนินการที่มุงผลลัพธและการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานที่มุงสูความเปนเลิศโดยสอดแทรก หลักการของการบริหารจัดการที่อยูบนระบบคานิยมที่สรางความยั่งยืนใหกับองคกรและความสมดุล
ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  
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                     4.7 พัฒนามหาวิทยาลัยแหงความสุข (Happy University) โดยเสริมสรางบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความรักความผูกพันตอองคกร มีความสุข ท างานอยางมีคุณภาพ สงผลตอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรและมหาวิทยาลัย 
 

1.3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้ส

่วน
เส

ีย 

S1 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ
เพื่อสังคมระหว่างหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก 

 O1 มีเครือข่ายที่เขม้แข็ง พร้อมสนับสนุนการด าเนิน งาน
วิชาการเพื่อสังคม และสืบสานแนวพระราช ด าริ 

T1 นโยบายของภาครัฐไม่เอื้อ
ต่อการปฏิบตัิงาน และมีการ
ปรับเปลีย่นตลอด เวลา 

  O2 หน่วยงานภายนอกให้ความส าคัญงานวิชาการเพื่อ
สังคมและสืบสานแนวพระราชด าริ 

 

  O3 ประชาชน/หน่วยงานภายนอกมีความต้องการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 

S1 มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ
บุคลากรภายในและภายนอก 

 

 

W1 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายใน  มีการบรูณาการร่วมกัน
น้อย ด้านวิชาการเพื่อสังคม และ
สืบสานแนวพระราชด าร ิ

O1 มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ด้านการ    สืบสาน
แนวพระราชด าร ิ

 

 W2 การประชาสัมพันธ์บริการ
วิชาการและ   สืบสานแนว
พระราชด าริไม่ทั่วถึง 
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 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 
บุค

ลา
กร

&ค
วา

มร
ู้ S1 บุคลากรของส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และ

บริการวิชาการ มีทักษะและความช านาญด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีความมุ่งมั่นสืบ
สานแนวพระราชด าร ิ

   

กา
รเง

ิน S1 มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

 

 O1 มีการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงาน  

 
1.4. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

1.4.1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
1.4.2 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
1.4.3 โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

1.5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 
2. แผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2566  

1.1 ปรัชญา  
น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน 

1.2 อัตลักษณ์    
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
1.3 เอกลักษณ์  
 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.4 วัฒนธรรมองค์กร 
1.5 สมรรถนะหลัก 
                    1. บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และสังคม 
                     2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
1.6  ค่านิยม 
                    LEARN 
                       L = Learning ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง        
                       E = Engagement = งานพันธกิจสัมพันธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
                       A = Active = กระตือรืนร้นในการด าเนินงาน  
                       R = Relationship = สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น 
                       N = Network = สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือความยั่งยืน 
1.7 พันธกิจ  
 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และบริการวิชาการ ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสืบสานศาสตร์พระราชา 
 
1.8 วิสัยทัศน์  
      มุ่งงานพันธกิจสัมพันธ์ น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
1.9  ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์

 
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2566 
หน่วยนับ ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม  KPI 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่เปดิโอกาสให้ชุมชนปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต 
องค์กร หน่วยงานในพ้ืนท่ีโด้มีโอกาสก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการ
สอน การบริหารต่อจ านวนหลักสตูรทั้งหมด 

20 ร้อยละ  คณะ/
วิทยาลัย 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

Re 
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ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2566 

หน่วยนับ ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม  KPI 

2. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีต่อบโจทย์การพัฒนา เชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็นด้านการจัดการเรยีนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
การเกษตรและอาหาร การสรา้งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

35 ล้านบาท  คณะ/
วิทยาลัย 
 มรวอ.
สระแก้ว 
 งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 
 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี

สภา 

3. ร้อยละจ านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใน
พื้นที่ รวมถึงเงินท่ีมาจากการบรจิาคของชุมชนในพื้นที่เป็นสิ่งท่ีแสดงให้
เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้มุ่งจัดสรรทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดจาก
แหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมใน
พื้นที ่

20 ร้อยละ  คณะ/
วิทยาลัย 
 มรวอ.
สระแก้ว 
 ร.ร.สาธิต มร
วอ. 
 งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 
 ส านักส่งเสรมิ
การเรยีนรู้และ
บริการวิชาการ 

ส านักส่งเสรมิ
การเรยีนรู้และ
บริการชาการ 
 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี

re 

4. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย 
The Times Higher Education (THE) Impact Rankings 

201-300 อันดับที ่ ทุกหน่วยงาน งานมาตฐาน
และจัด
การศึกษา 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

re 

 
 



 

10 
 

1.10  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ Output Outcome Impact  
1. การจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการ และ
ตอบสนองการเรียนรูส้ าหรับคนทกุช่วงวัย  

หลักสตูรที่มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการ
ของคนทุกช่วงวัย ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

หลักสตูรได้มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับจาก
หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
 

มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งผลิตก าลังคนก าลังคนที่มีขีด
สมรรถนะสูง เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ชุมชนและสังคม และได้รับการ
ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ 

นักศึกษาเป็นผู้รอบรู้ในด้านวิชาการ และวิชาชีพ นักศึกษาเกิดผลงานเชิงประจักษ/์นวัตกรรมที่
สามารถเผยแพร่สูส่าธารณะ และน าไปใช้
ประโยชน ์

นักศึกษามีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ และวศิวกร
สังคม 

บัณฑิตมีงานท า และเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน 

นักศึกษาครูมีคณุลักษณะทีส่อดคล้องกับวิชาชีพ  บัณฑิตครูมีคณุภาพ และได้มาตรฐาน 
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความเช่ียวชาญ
ของศาสตร์และสาขาวิชา 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิต 

2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ มคีุณภาพและได้มาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับและน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
ชุมชนและสังคม 

เครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในระดับชาติและนานาชาติ 

หน่วยงาน / ชุมชนท้องถิ่น สามารถน า
ผลการวิจัยและนวัตกรรม น าไปใช้ประโยชน์ ทั้ง
เชิงพาณิชย์และการพัฒนาชุมชนและสังคม 

มหาวิทยาลยัเป็นท่ีพึ่งของหน่วยงาน 
ชุมชน และสังคมในการให้บริการ
ด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ตลอดจนการยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตเพื่อให้เกดิการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรา้งสรรค์ทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน และสงัคม 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรา้งสรรค์ทีม่ีคุณภาพ 
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาต ิ

ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรา้งสรรคไ์ดร้ับ
การอ้างอิงในเชิงวิชาการ หรือได้รบัรางวัลที่เป็น
ที่ยอมรับ 

คณะมีนักวิจัย / ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง 

นักวิจัยไดร้ับการยอมรับและได้รับรางวัลจาก
ภายนอก 

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น สามารถแก้ปัญหา/
พัฒนาองค์กรของตนเองได้ จากการด าเนินงาน

มหาวิทยาลยัเชิงพื้นที่ เป็นที่พ่ึงของ 
ชุมชน  ท้องถิ่น และโรงเรยีน
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ Output Outcome Impact  
3. หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รบัการ
ยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้เกดิการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พันธกิจสัมพันธ์ร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับ
เครือข่าย ชุมชน ท้องถิ่น  

เครือข่าย ในการให้บริการวิชาการ
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

ผลงาน / นวัตกรรมการจดัการเรยีนรู้ที่เกิดจากการร่วม
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยและโรงเรยีนเครือข่าย  

โรงเรียนเครือข่ายเกิดการต่อยอด/พัฒนา จน
ได้รับรางวัล หรือเกิดผลงานต้นแบบการพัฒนา 

พื้นที่ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาตามโมเดลการ
พัฒนาแบบ BCG Economy 

ต้นแบบพ้ืนท่ีชุมชน ท้องถิ่น ท่ีพัฒนาตามโมเดล
การพัฒนาแบบ BCG Economy 

ผลงานการท านุบ ารุง สืบสานศลิปวัฒนธรรม ของชุมชน
และท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรม ของชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ผลงานเชิงประจักษ์ในการขับเคลือ่นแหล่งเรียนรู้สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที ่

แหล่งเรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ท่ี
เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ภายนอก 

ปัญหา/ความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น 
ได้รับการแก้ไข/พัฒนา  

ผลงานเชิงประจักษ์ที่เผยแพร่สูส่าธารณะหรือมี
การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่  
 

4. การบริหารงานท่ียดึหลักธรรมาภิบาล 
และการน าดิจิทลัมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การบริหารงาน และการปฏิบตัิงานตามเกณฑ์ และได้รับ
การจัดอันดับมาตรฐานในระดับประเทศ และระดับ
สากล 

มหาวิทยาลยัไดร้ับรางวัลจากการประเมิน
มาตรฐานในระดับประเทศ และระดับสากล 

มหาวิทยาลยัไดร้ับความเชื่อมั่น และ
การยอมรับของหน่วยงาน ชุมชน 
สังคม ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

การบริหารงานของมหาวิทยาลยัตามหลักธรรมาภิบาล  การบริหารงานของ มรว. ไดร้ับการจัด ล าดับ
คะแนนท่ีเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนือ่ง/ได้รับ
รางวัล  

ระบบการบริหารงานแบบ Digital ที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
และแม่นย า 

การบริหารงานของ มรว. มีประสทิธิภาพ ลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย 

บุคลากรเป็นผูม้ีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรไดร้ับรางวัลและไดร้ับการยอมรับในวง
วิชาชีพ 

แพลตฟอร์มทีส่่งเสริมการท างานตามพันธกิจ แพลตฟอร์มเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับ และ
เป็นแหล่งรายได้ของมหาวิทยาลยั 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ Output Outcome Impact  
โรงเรียนสาธิต มรว. มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสาธิต มรว. ได้รับความเช่ือมั่นจากผชุม

ชน สังคม 
 

 1.11 ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566   
                 ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม  
                   กลยุทธ์ 

1.1 สร้างความร่วมมือทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการรูปแบบใหม่ 
1.2 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
1.3 ยกระดับการเรียนรู้ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy)  
1.4 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรร่วมจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
1.5 สร้างบัณฑิตสมรรถนะสูง บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ จิตอาสา และสร้างวิศวกรสังคม 
1.6 พัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานภูมิปัญญา 

                     1.7 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออาชีพ 
  
 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  
                 กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น  
2.2 พัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ 
2.3 สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า เสริมพลังทางสังคม 
2.4 สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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                  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                  กลยุทธ์  

3.1 พัฒนางานบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือเร่งผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
3.2 พัฒนาส่งเสริมการสร้างแบรนด์เมืองแห่งอนาคตตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
3.4 พัฒนากระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 
3.5 ท านุบ ารุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ (University as a Market place) 
3.7 มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.8 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชด าริ 

 
 
 
 
 

                ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
                กลยุทธ์ 

4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University) 
4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 
4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 
4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) 
4.5 พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance University) 
4.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 
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4.7 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) 
4.8 ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding) 
4.9 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
4.10 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 

 
 2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2566  
       2.1. การจัดสรรงบประมาณ ประจ างบประมาณ 2565 ตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ งบรายได้ งบแผ่นดิน รวม ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1..........     
ยุทธศาสตร์ที่ 2..........     
ยุทธศาสตร์ที่ 3..........     
รวม      

 
 
 
 2.2 การจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566  

กลยุทธ์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 

     
ยุทธศาสตร์ที ่3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนาธรรม 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ 
3.3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 9,000,000    

3.1.3 โครงการศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ยั่งยืนส าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชุมชน 

1,000,000    
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กลยุทธ์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 

     
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 1,9000,000    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)  

 3,500   

4.1.2 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  180,000   
4.2.2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน  220,000   

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  403,500   
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  2.3 การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2566  

โครงการ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนาธรรม 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ 
3.3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 9,000,000    

3.1.3 โครงการศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ยั่งยืนส าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชุมชน 

1,000,000    

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 10,000,000    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)  

 3,500   

4.1.2 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  180,000   
4.2.2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน  220,000   

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  403,500   
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3. โครงการแผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลป

วัฒนาธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

303
ยกระดับ
เศรษฐกิจ
ฐานราก 
ด้วยกลไก 
BCG 
Economy 
Model 

3.3.2 โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชีวิตและ
ยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก 

        

กิจกรรมที่ 1 การ
ขับเคลื่อนศูนย์
การเรยีนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(3032001) 

1.เครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 เครือข่าย 
2. แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูด้้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตลอดทั้งสืบ
สานแนวพระราชด าริและได้
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัที่มีความพร้อม
สมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง 
3. ผลงานหรือนวัตกรรมทีเ่กิด
จากความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

10 เครือข่าย 1. จัดท าแผนบริการวิชาการ 
2. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา 
และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3. ส ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ 
(Mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ 
บุคลากร เครือข่าย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.พัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 
5. จัดท าแผนพัฒนาการ สร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
6. เมืองสร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

1,200,000 อาจารย์
นักพัฒนา 

อาจารย์
นักพัฒนา 

ผศ.อัจจิมา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

พอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
 

7. พัฒนาศักยภาพ Non-degree 
(Re-skill/Up-skill) ส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

 กิจกรรมที่ 2 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนว
พระราชด าริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(3032002) 

1. ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่
ได้รับการพัฒนา /เรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่เข้า
ร่วมโครงการ น าความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัตตินและปฏิบตัิงาน 
(ร้อยละ 80) 
3. มีบุคคลต้นแบบหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 3 คน 

80 ร้อยละ 1. จัดท าแผนบริการวิชาการ 
2. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา 
และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3. ส ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ 
(Mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ 
บุคลากร เครือข่าย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.พัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 
5. จัดท าแผนพัฒนาการ สร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
6. เมืองสร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาศักยภาพ Non-degree 
(Re-skill/Up-skill) ส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

80,000 อาจารย์
นักพัฒนา 

บุญญ
รักษา 

ผศ.อัจจิมา 

 กิจกรรมที่ 3 
ยกระดับพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้

1. มีชุมชนที่มีศักยภาพจัดการ
ตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน 
2. จ านวนแนวปฎิบัติ/นวตักรรม
ที่น าไปใช้เพื่อการพัฒนา

3 ชุมชน 1. จัดท าแผนบริการวิชาการ 
2. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา 
และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

4,900,000    
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 
(3032003) 

มหาวิทยาลยัสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัเชิงพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 8 เรื่อง 
3. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
ตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(BCG) ระดับ 4 
4. จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาในการสร้างแบรนด์เมือง/
ชุมชนแห่งอนาคต หรือถูก
ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 3 
ต าบล 
5. จ านวนผลงานท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 15 ผลงาน 

3. ส ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ 
(Mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ 
บุคลากร เครือข่าย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.พัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 
5. จัดท าแผนพัฒนาการ สร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
6. เมืองสร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาศักยภาพ Non-degree 
(Re-skill/Up-skill) ส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

 กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนาศักยภาพ
นักพันธกิจสัมพันธ์ 
(Upskill-AM) 
(3032004) 

1.ร้อยละความเข้าใจในการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม
มากกว่าร้อยละ 80 

80 ร้อยละ 1. จัดท าแผนบริการวิชาการ 
2. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา 
และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3. ส ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ 
(Mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ 
บุคลากร เครือข่าย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

300,000 วิไลลักษณ์  วิไลลักษณ ์ อ.ดร.วรรีัตน์  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

4.พัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 
5. จัดท าแผนพัฒนาการ สร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
6. เมืองสร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาศักยภาพ Non-degree 
(Re-skill/Up-skill) ส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

 กิจกรรมที่ 5 การ
ประชุม
คณะกรรมการ
โครงการยุทธศษ
สตรฯ์ (3032005) 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

80 ร้อยละ 1. จัดท าแผนบริการวิชาการ 
2. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา 
และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3. ส ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ 
(Mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ 
บุคลากร เครือข่าย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.พัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 
5. จัดท าแผนพัฒนาการ สร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
6. เมืองสร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

20,000 บุญญ
รักษา 

บุญญ
รักษา 

ผศ.อัจจิมา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

7. พัฒนาศักยภาพ Non-degree 
(Re-skill/Up-skill) ส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

 กิจกรรมที่ 6 
ประชุม
คณะกรรมการ 
ออกติดตามผล 
และประเมินผล
โครงการ 
(3032006) 

ร้อยละการด าเนินการตาม
แผนการตดิตามและประเมิน
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 ร้อยละ 1. จัดท าแผนบริการวิชาการ 
2. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา 
และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3. ส ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ 
(Mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ 
บุคลากร เครือข่าย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.พัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 
5. จัดท าแผนพัฒนาการ สร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
6. เมืองสร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาศักยภาพ Non-degree 
(Re-skill/Up-skill) ส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

40,000 วิไลลักษณ ์ วิไลลักษณ ์ อ.ดร.วรรีัตน ์

 กิจกรรมที่ 7 
บริหารจดัการ
ทรัพยากร
สนับสนุนการ

ร้อยละการเบิกจา่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

90 ร้อยละ 1. จัดท าแผนบริการวิชาการ 
2. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา 
และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

480,000 พัทธนันท์ พัทธนันท์ ผศ.อัจจิมา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ฯ 
(3032007) 

3. ส ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ 
(Mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ 
บุคลากร เครือข่าย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.พัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 
5. จัดท าแผนพัฒนาการ สร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
6. เมืองสร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาศักยภาพ Non-degree 
(Re-skill/Up-skill) ส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

 กิจกรรมที่ 8 
รวบรวม 
ประมวลผล จัดท า
รายงานโครงการ 
คู่มือความรู้ สื่อ
เรียนรู ้

1. ผลการด าเนินการโครงการ
ยกระดับพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐาน
ราก ที่เกิดจากความร่วมือกับ
ภาคีเครือข่ายของโครงการเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในรูปแบบ
ของเล่มรายงาน 
2. เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากการรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการยกระดับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

1 รายงาน 1. จัดท าแผนบริการวิชาการ 
2. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา 
และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3. ส ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ 
(Mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ 
บุคลากร เครือข่าย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.พัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 

650,500 อาจารย์
นักพัฒนา 

อาจารย์
นักพัฒนา 

อ.ดร.วรรีัตน ์
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

รายได้ให้กับชุมชนฐานราก 
ให้กับนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรในมหาวิทยาลยั และ
ประชาชนท่ัวไป 

5. จัดท าแผนพัฒนาการ สร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
6. เมืองสร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาศักยภาพ Non-degree 
(Re-skill/Up-skill) ส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

 กิจกรรมที่ 9 จัด
เวทีน าเสนอ
บทเรียนและ
ข้อเสนอเชิง
นโยบาย 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานได้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. ผลงานหรือสื่อท่ีเกิดจากการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ผลงาน 
3. จ านวนคนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 
จ านวน 200 คน  
4. ผลงานของมหาวิทยาลยัตาม
ยุทธศาสตร์ราชภฏัเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นท่ีประจักษ์
ต่อส่วนราชการ ประชาชน และ
บุคคลภายนอก 

80 ร้อยละ 1. จัดท าแผนบริการวิชาการ 
2. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา 
และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3. ส ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ 
(Mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ 
บุคลากร เครือข่าย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.พัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 
5. จัดท าแผนพัฒนาการ สร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
6. เมืองสร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาศักยภาพ Non-degree 
(Re-skill/Up-skill) ส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

1,300,000 อาจารย์
นักพัฒนา 

อาจารย์
นักพัฒนา 

อ.ดร.วรรีัตน ์
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 กิจกรรมที่ 10 
บริหารจดัการ 
VRU 
Marketplace 
เพื่อยกระดับ
รายได้ชุมชน 
(3032008) 

1. จ านวนสินค้าชุมชนท่ีน า
ผลผลติมาวางจ าหน่าย ไม่น้อย
กว่า 20 ชุมชน 
2. รายไดจ้ากการจ าหน่าย
สินค้า/ผลผลิตไม่น้อยกว่า 
100,000 บาท 

100,000 บาท ส่งเสริมมหาวิทยาลัยเป็นขั้วความ
เจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนา
นวัตกรรม บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
สินค้าชุมชน 

30,000 วิไล
ลักษณ์+
พัชรินทร์ 

วิไล
ลักษณ์+
พัชรินทร์ 

อ.ดร.วรรีัตน ์

301 บูรณา
การ
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทาง
สังคมเพื่อ
พัฒนา
ชุมชน
ท้องถิ่น 
แก้ปัญหา
ความเหลื่อม
ล้ า และ
เสรมิพลัง
ทางสังคม 

3.1.3 โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ 
เพื่อเป้าหมายการ
พัฒนาพ้ืนท่ียั่งยืน
ส าหรับการบรหิาร
จัดการทรัพยากร
ชุมชน 

        

กิจกรรมที่ 1 
ส ารวจทรัพยากร
พืชและสิ่งมีชีวิตใน
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
จ.ปทุมธานี 
(3013001) 

1. จ านวนทรัพยากรใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลยั
เพิ่มขึ้นมากกว่า 20 ชนิด 

20 ชนิด 1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่ศักยภาพของชุมชน
และสังคม 
2. ท าข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 
3. จัดท าแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
4. ด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 

2,000 เพ็ญศิร ิ เพ็ญศิร ิ อ.ดร.มัทน
ภรณ ์



 

25 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

5. ร่วมพัฒนาเมืองสรา้งสรรค์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 กิจกรรมที่ 2 เก็บ
รวบรวมตัวอยา่ง
แห้งและดองเพื่อ
เป็นสื่อการเรียนรู้ 
(3013002) 

1. ตัวอย่างแห้งหรือดองเพื่อเป็น
การเรยีนรู้ จ านวนอย่างน้อย 15 
ตัวอย่าง 

15 ตัวอย่าง 1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่ศักยภาพของชุมชน
และสังคม 
2. ท าข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 
3. จัดท าแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
4. ด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
5. ร่วมพัฒนาเมืองสรา้งสรรค์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

10,000 เพ็ญศิร ิ เพ็ญศิร ิ อ.ดร.มัทน
ภรณ ์

 กิจกรรมที่ 3 
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้แปลง
อนุรักษ์พันธุ์ไม้
พื้นเมืองและบ้าน
ชีววิถีพอเพียง 
(กล้วย/บัว) 
(3013003) 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้แปลง
อนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นเมืองและบ้าน
ชีววิถีพอเพียง จ านวน 1 แหล่ง 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร ผู้ทีส่นใจ
เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1 แหล่ง
เรียนรู ้

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่ศักยภาพของชุมชน
และสังคม 
2. ท าข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 
3. จัดท าแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 

218,000 ภานุวัฒน์ ภานุวัฒน์ อ.ดร.มัทน
ภรณ ์
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

4. ด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
5. ร่วมพัฒนาเมืองสรา้งสรรค์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 กิจกรรมที่ 4 การ
ปลูกรักษาต้นไม้ใน
โครงการ
พระราชด าริ (สัก
มเหสักข์/สักสยามิ
นทร์/แฝก) 
(3013004) 

1. ปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามิ
นทร์ อย่างน้อย 20 ต้น 
2. ปลูกแฝกไม่น้อยกว่า 2 สาย
พันธุ์ สายพันธ์ุละ 500 ต้น เพื่อ
ป้องกันดินถล่มบรเิวณพื้นที่ลาด
ชัน ริมถนน ริมคลอง รวมทั้ง
พื้นที่วิกฤต และพื้นที่อ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 

20 ต้น 1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่ศักยภาพของชุมชน
และสังคม 
2. ท าข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 
3. จัดท าแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
4. ด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
5. ร่วมพัฒนาเมืองสรา้งสรรค์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

300,000 ภานุวัฒน์ ภานุวัฒน์ อ.ดร.มัทน
ภรณ ์

 กิจกรรมที่ 5 สรา้ง
จิตส านักสวนพฤษ
ศาสตร์โรงเรียน/
กิจกรรมอบรม
เครือข่ายฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
(3013005) 

1. จ านวนเครือข่าย (โรงเรียน/
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ใหม่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนหรืองาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อย่างน้อย 
3 เครือข่าย 
2. จ านวนหน่วยงาน(โรงเรียน/
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น) 

3 เครือข่าย 1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่ศักยภาพของชุมชน
และสังคม 
2. ท าข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 

300,000 เพ็ญศิร ิ เพ็ญศิร ิ อ.ดร.มัทน
ภรณ ์
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

ที่ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มร
วอ. มีส่วนผลักดันให้เข้าร่วม
สนองโครงการอพ.สธ. อย่าง
น้อย 2 หน่วยงาน 

3. จัดท าแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
4. ด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
5. ร่วมพัฒนาเมืองสรา้งสรรค์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 กิจกรรมที่ 6 
จัดท าฐานข้อมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (9 ใบ
งาน) 

1. เป็นแหล่งข้อมูลดา้นความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
2. ได้ฐานข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพ ข้อมูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูล
พรรณไม้ ข้อมลูสมุนไพร ข้อมลู
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่า 50 ข้อมูล 

50 ข้อมูล 1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่ศักยภาพของชุมชน
และสังคม 
2. ท าข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 
3. จัดท าแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
4. ด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
5. ร่วมพัฒนาเมืองสรา้งสรรค์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

30,000 เพ็ญศิร ิ เพ็ญศิร ิ อ.ดร.มัทน
ภรณ ์

 กิจกรรมที่ 7 
บริหารจดัการศูนย์
สัมมนาโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช (สื่อเผยแพร่

1. เป็นแหล่งอบรม/ประชุมสวน
พฤกษศษสตร์โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง 
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
และผู้ทีส่นใจ มีความรู้ ความ

200 คน 1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่ศักยภาพของชุมชน
และสังคม 

200,000 เพ็ญศิร ิ เพ็ญศิร ิ อ.ดร.มัทน
ภรณ ์
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

ความรู้/เว็บไซต์) 
(3013007) 

เข้าใจในงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชไม่น้อยกว่า 200 
คน 

2. ท าข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 
3. จัดท าแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
4. ด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
5. ร่วมพัฒนาเมืองสรา้งสรรค์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 กิจกรรมที่ 8 นัก
อนุกรมวิธานน้อย 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 20 คน จากโรงเรียน
เป้าหมาย 

20 คน 1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่ศักยภาพของชุมชน
และสังคม 
2. ท าข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 
3. จัดท าแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
4. ด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
5. ร่วมพัฒนาเมืองสรา้งสรรค์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

50,000 เพ็ญศิร ิ เพ็ญศิร ิ อ.ดร.มัทน
ภรณ ์

 กิจกรรมที่ 9 
ส่งเสริมและเรียนรู้
ทรัพยากรเพื่อ

1. จัดการอบรมที่น าทรัพยากร/
ความรู้ในท้องถิ่นมาเผยแพร่และ

25 คน 1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อเสรมิสร้างความ

130,000 เพ็ญศิร ิ เพ็ญศิร ิ อ.ดร.มัทน
ภรณ ์
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินก
าร 

ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

สร้างรายได้ + 
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (Parallel 
workshop 
sessions) 
(3013009) 

ก่อให้เกิดรายได้ ไม่น้อยกว่า 25 
คน 

เข้มแข็งและเพิม่ศักยภาพของชุมชน
และสังคม 
2. ท าข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 
3. จัดท าแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์
เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 
4. ด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
5. ร่วมพัฒนาเมืองสรา้งสรรค์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 3.2 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ผู้ก ากับ
ติดตาม 

401 พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
บริหารงาน
ของ
มหาวิทยาลั
ยเพื่อมุ่งสู่
ความเป็น
เลิศ 

4.1.1 โครงการ
พัฒนา
มหาวิทยาลยัตาม
เกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx)  

        

กิจกรรมที่ 1 การ
จัดการมตราฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ 
(401001) 

1. คะแนนเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็น
เลิศ  

200 คะแนน 1. จัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
บริหารจดัการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA  
2. บริหารจัดการคณุภาพ
การศึกษาเพื่อรับการตรวจ
ประเมินภายนอก  
3. พัฒนาระบบการท างานเพื่อปิด
ช่องว่างของการพัฒนาตามเกณฑ์ 
EdPEx 
4. พัฒนาระบบการถ่ายทอด
วิธีการด าเนินการตามเกณฑ์ 
EdPEx  
5. รายงานผลการด าเนินการตาม
เกณฑ์ EdPEx 

3,500 บุญญรักษา บุญญ
รักษา 

ผศ.อัจจิมา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ผู้ก ากับ
ติดตาม 

6. ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx 

402 พัฒนา  
การบริหาร 
งานของ
มหาวิทยาลั
ยตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 
(Good 
Governanc
e) 

4.1.2 โครงการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรสู่
มหาวิทยาลยัแห่ง
ความสุข 

        

กิจกรรมที่ 1 การ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การและสนับสนุน
กระบวนการ
ด าเนินงานส านัก
ส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 
(4022002) 

1. ระดับความส าเร็จของ
การจัดการทรัพยากร
บุคลากรและโครงการ 
(ระดับ 5) 

3 ระดับ 1. ประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะ ศูนย์ ส านัก ร.ร.สาธติ และ
มหาวิทยาลยั  
2. บริหารจัดการส านักงาน 
(เชื้อเพลิง วสัดุส านักงาน วัสดุ
การศึกษา ครุภัณฑ ์ซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ) 
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
4. จ่ายเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา 
5. บริหารจัดการความเสีย่ง 
6. ตรวจสอบภายใน 

100,000 สุภาพร สุภาพร ผศ.อัจจิมา 

 กิจกรรมที่ 2 การ
บริหารจดัการ
ค่าจ้างและค่า
ล่วงเวลาบุคลากร 
(4012001) 

1. ระดับความส าเร็จของ
การจัดการทรัพยากรบุคคล 
(5 ระดับ) 

3 ระดับ 1. การบริหารเงินเดือน 
2. ค่าตอบแทนและเงินประจ า
ต าแหน่ง      
3. ค่าล่วงเวลา 

80,000 สุภาพร สุภาพร ผศ.อัจจิมา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
แนวทางการด าเนินงาน/      

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ผู้ก ากับ
ติดตาม 

4. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
เสาร์-อาทิตย ์
5. บริหารกองทนุสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย  
6. บริหารการสรรหาและคดัเลือก
บุคลากร 
7. บริหารระบบการประเมินผล
บุคลากร 

 4.2.2 โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารส านักงาน 

        

 กิจกรรมที่ 1 การ
บริหารส านักงาน 
(วัสดุส านักงาน 
ครุภณัฑ์และวัสดุ
การศึกษา 
เชื้อเพลิง 
สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมา
บริการ) 
(4022001)  

ร้อยละการเบิกจา่ยไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 

90 ร้อยละ 1. ประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะ ศูนย์ ส านัก ร.ร.สาธติ และ
มหาวิทยาลยั  
2. บริหารจัดการส านักงาน 
(เชื้อเพลิง วสัดุส านักงาน วัสดุ
การศึกษา ครุภัณฑ ์ซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ) 
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
4. จ่ายเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา 
5. บริหารจัดการความเสีย่ง 
6. ตรวจสอบภายใน 

220,000  พัทธนันท์ พัทธนันท์ ผศ.อัจจิมา 



 

33 
 

 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินการแผนกลยุทธ์ 
 4.1 แนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
   ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ พ.ศ. 2566 – 2570 จ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านัก จะต้องมีการ
พัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้า ใจในหลักการ 
สาระส าคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่บุคลากรภายในให้ รับทราบ เข้าใจ มีการน าประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การด าเนินงานที่
ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของส านัก ผ่านกระบวน การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการก าหนด
นโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอ้ืออ านวยต่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน  และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะ
สูง จัดประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก  ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 
 4.2 แนวทางการรายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
 
   เพ่ือท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ พ.ศ. 2566 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของ
การด าเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิ ชาการ  จึงเห็นควรมีการ
ก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผ ลส าเร็จ โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตาม
ประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ  
 ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
  ในการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ พ.ศ. 25645  ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ    ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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  1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
     1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ควร
น าเสนอสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ พ.ศ. 2565 – 2569   ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกส่วนของสภา
มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย  มรว.สระแก้ว และส านัก ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
       1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอันได้แก่ คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจ าเป็นต้อง
มีการน าเสนอจัดการประชุมสัมมนา เพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุม
ติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       1.3 การมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   
       1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึง
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ  เพ่ือจะได้เป็นปัจจัย
กระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการน าเสนอ เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่อ งทางที่
หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน  อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
 
  2. ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
       2.1 การพัฒนาผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้อ งอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็น
ภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ าเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพ่ือผลักดั นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่ อนการด าเนินงานตาม
แผน  
       2.2 การร่วมมือกันการท างานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการน ายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายข องรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เป็น
กระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงท าให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนต้องอาศัย
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ความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการท างานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน 
จึงจะท าให้การด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการประสบผลส าเร็จ 
      2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนิน งานของแผนให้เป็นที่รับรู้
และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การด าเนินการที่ได้มีการก าหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผน
โครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน  การวัดและประเมิน
ผลส าเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน  
เป็นต้น 
       2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการบริหารส านั กได้มีส่วน
ร่วมในการติดตามการด าเนินการด้านงบประมาณและการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน ตลอด
ปีงบประมาณ และน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารส านักรับทราบและให้ข้อเสนอแนะและน าผลการประเมิน ดังกล่าวมา
พัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 
 
5. ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
 ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) โดย The time Higher Education Impact Ranking ไม่ต่ ากว่า 1 ใน 5 ของ
มหาวิทยาลัย 
 ค าอธิบาย 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยThe Times Higher Education Impact Rankings  หมายถึง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 
ทั้งนี้การจัดล าดับความส าคัญและเจตนารมณ์ของ SDGs เพ่ือเป็นแนวทางให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย และสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมส าหรับทุกคนภายในปี พ.ศ. 2573 
โดยเป้าหมายเหล่านี้มุ่งหวังที่จะขจัดความยากจน กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า ปกป้องสิ่งแวดล้อม จัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ       
ในขณะเดียวกันส่งเสริมธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสันติถาพ และความมั่นคงปลอดภัย เกือบทั่วทุกประเทศ และภาคส่วนต่างๆ รวมถึงระดับอุดมศึก ษาเป็นกลไกที่ส าคัญใน
การมีส่วนรวมของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการสร้างองค์ความรู้ ชี้น าแนวทางและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวใจหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลักโดยมี169 เป้าหมายย่อย 
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เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่  
เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาท่ีย่อมเยา  
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 : ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่15: ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่ งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ     

เสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
เป้าหมายที่16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิ ทธิผลรับผิดชอบและ

ครอบคลุมในทุกระดับ 
เป้าหมายที่17: สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินเป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา  
  - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
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  - นักศึกษาหลักสูตระยะสั้น  
  - นักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต  
 ค าอธิบาย 

หลักสูตรระยะสั้น  หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระยะสั้นเพ่ือสร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต หมายถึง การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถได้เข้าเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนของมหาวิทยาลัย และน าผลการเรียนในรายวิชามาเทียบโอนได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาการส่งเสริมพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sanbox) 
ค าอธิบาย 
การจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) หมายถึง  พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือทดลองวิธีการขยายผลนวัตกรรม 

 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4  ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Shot Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และ
การยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 

(Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) X 100 

จ านวนรายได้จากการจัดการศึกษาทั้งหมด  

 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5  จ านวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 ค าอธิบาย 
 ผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง ผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์      
การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการ
ที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่ มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
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การศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจาก

ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

ตัวช้ีวัดที่ 1.6  จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ค าอธิบาย 
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิง

พาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.7 จ านวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร์ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด 

 ค าอธิบาย 
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานการสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความท่ีมาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

 ผลงานของหรือผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบัน ซึ่งมีเอกสารรับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้น ๆ ในระดั บชาติหรือ
นานาชาติ หรือนักศึกษาที่มีส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.8 จ านวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง(MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
  สัญญาที่เกิดขึ้นใหม่จากกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล หมายถึง สัญญาที่เกิดจากกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึ กษาสู่สากลได้
และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การจัดการศึกษาร่วมกันในลักษณะ Dual Degree หรือการจัดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน เป็นต้น  
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.9 จ านวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 
 - วิศวกรสังคม 
 - ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) 
ค าอธิบาย 
วิศวกรสังคม หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็น

ปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดอบรมวิศวกรสังคม  
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถจัดท าแผนธุรกิจสู่การพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

(Alumni & Senior Citizen Engagement index)  
ค าอธิบาย  
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & 

Senior Citizen Engagement index)  หมายถึง ประเมินผลจากจ านวนนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วม พัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
(Alumni & Senior Citizen Engagement index)  

เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมพัฒนางาน กิจกรรม ของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

X 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  
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เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชน ท้องถิ่น       
เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด  

 เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น 

X 100 
จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน  
ค าอธิบาย  
จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน หมายถึง นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการ            

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ฝึกหัดครู ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทั้งหมด  
เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ฝึกหัดครู X 100 

จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมดของอาจารย์  
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เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเอง  
ค าอธิบาย 

 ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมพัฒนาชุมชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยจะการประเมินศักยภาพต าบล ดังนี้ 
1. องค์กรชุมชน ต าบล มี สมรรถนะในการจัดการสูง แผนพัฒนาชุมชน พัฒนาต าบล อย่างบูรณาการ (อปท.ท้องถิ่น กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ 

เอกชน)  
2. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม(ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน งบประมาณ และรายได้อ่ืนๆ) ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และเกิดความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ 
3. ความสามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ปรับตัวให้เศรษฐกิจเป็นบวก สถาบันการเงินของชุมชนจัดการโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน  
4. สัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม  
5. เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรที่มุ่งไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง และอาหารปลอดภัย  
6. มีสระน้ าประจ าครอบครัว มีน้ าใช้ ป้องกันน้ าท่วม  
7. การจัดการวิสาหกิจ การแปรรูป อุตสาหกรรมชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน  
8. การฝึกอบรมด้านสังคม  
9. การจัดโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน  
10. ต าบลปลอดภัย ไม่มีการฆ่า/ข่มขืน/การจี้ปล้น  ป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกทางน้ า ป้องกันหน่วยกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญ 
11. การพัฒนาคุณภาพ กลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึง (เด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย คนพิการ เด็กก าพร้า) 
12. ระบบสุขภาพต าบล คุณภาพสูงและประสิทธิภาพ ทุกคนคือญาติ 
13. ศูนย์เรียนรู้ต าบล ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬา ศูนย์เรียนรู้พิเศษ  
14. ระบบความยุติธรรมชุมชน ความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม ไกล่เกลี่ย   
15. ระบบสื่อสารชุมชน สื่อดิจิทัล ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง ทันเวลา  
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16. ต าบลท าความดี ถูกต้อง ดีงาม การช่วยเหลือผู้อื่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรม 
 

 
ตัวช้ีวัดที ่3.2  ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง

ในพ้ืนที่ 
ค าอธิบาย 
 รายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่  หมายถึง 

รายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาของ SDGs ทั้ง 17 ด้าน หรือรายวิชาที่มีการลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น              
สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ 

 

X 

 

100 
จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น  

 
 ตัวช้ีวัดที ่3.3 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 ค าอธิบาย 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยง

กับรากฐานวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการที่สร้างมูลค่าทางสังคมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
 
 ตัวช้ีวัดที ่3.5  จ านวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่  
 ค าอธิบาย 
 แนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area-based University) หมายถึง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ โดยร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนที่จะช่วยสร้างชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
โดยต้องมุ่งพัฒนาใน 3 เรื่องส าคัญ (1) ผลิตก าลังคนซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการพัฒนาครูให้สอดรับกับศตวรรษที่ 21  (2) สร้างผู้ประกอบการท้องถิ่น 
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หรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์  (3) การผนึกก าลังเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
(Sustainable Development Goals) 

 
 
ตัวช้ีวัดที ่3.6 ร้อยละของจ านวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

X 

 

100 จ านวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของหน่วยงาน 

 
 เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการท างาน  มีนวัตกรรมท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ร้อยละของโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space )  

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space ) 

X 100 
จ านวนโครงการพัฒนานวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการวิเคราะห์ความพร้อม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

2. มีการจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
3. มีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 50 
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4. มีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 80  
5. มีการจัดสรรเงินทุนเพื่อร่วมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ราย  

ตัวช้ีวัดที ่4.8 ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน  
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนคณะ/วทิยำลยั ท่ีมีผลกำรประเมินตำมเกณฑคุ์ณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต ่ำกวำ่ 200 คะแนน 
X 100 

จ ำนวนคณะ/วทิยำลยัทั้งหมด 

ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงต่อสังคมเกณฑ์การประเมิน 
 โครงการที่ 1.1.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรการเรียนควบ 2 
ปริญญา 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนดไว้ 
ระดับ 3 มีผลงานเชิงประจักษ์จากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ระดับ 4 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และมีการเทียบเคียง (Benchmark) กับมหาวิทยาลัยอื่น 
ระดับ 5 มีการถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะเกี่ยวกับการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

 
โครงการที่ 1.1.2  โครงการสนับสนุนการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิตและออกแบบหลักสูตรที่สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (สัมฤทธิบัตร) 
 เกณฑ์การประเมิน 
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ระดับ 1 มีแผนการจัดการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ของหลักสูตรส าหรับการเรียนการสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษา 

ระดับ 2 มีหน่วยการเรียนรู้ที่ได้รับอนุมัติ และมีคู่มือหน่วยการเรียนรู้ หรือมีเอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ของทุกรายวิชาที่ เปิดสอนในโครงการ ในเว็บไซต์
ของหลักสูตรหรือคณะ  

ระดับ 3 มีหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่เปิดสอนในโครงการทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่เปิดสอนในโครงการทั้งหมด 
ระดับ 5 มีนักศึกษาได้รับการเทียบโอนจากการเรียนในโครงการฯ และส าเร็จการศึกษา 
 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนหลกัสูตรท่ีนกัศึกษำสร้ำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
X 100 

จ ำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 

 
โครงการที่ 1.1.3  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงาน และคู่มือการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
ระดับ 2 มีหลักสูตรที่จัดการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม ( Innovation Sandbox) และเกิดผลงานเชิงประจักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

หลักสูตรเป้าหมาย 
ระดับ 3 มีหลักสูตรที่มีการจัดการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม ( Innovation Sandbox) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่จัดการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม ( Innovation Sandbox) และสามารถต่อยอดสู่ผลงานทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ในระดับชาติ 

นานาชาติ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรเป้าหมาย 
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ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
 
 

โครงการที่ 1.2.1.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงาและตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ Upskill/Reskill/Life Long Leaning ที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการ  
ระดับ 2 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก และมีหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มากกว่าร้อย

ละ 80 ของหลักสูตรที่เสนอ 
ระดับ 3 มีหลักสูตรระยะสั้นที่มีผู้เข้าอบรมเป็นไปตามแผน มากกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดอบรม 
ระดับ 4 มีหลักสูตรระยะสั้นที่ด าเนินการต่อเนื่อง และมีผู้เข้าอบรมเพ่ิมข้ึนจากเดิมมากกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดอบรม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ

หน่วยงานภายนอก 
 

โครงการที่ 1.3.1  โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1.1 ระดับความส าเร็จการพัฒนาการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงาน และคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD ไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด 
ระดับ 3 มีผลงานเชิงประจักษ์/ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการน าเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ จากการเรียนการสอนตามปรัชญา

การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD ทุกหลักสูตร 
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ระดับ 4 มีผลงานเชิงประจักษ์/ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ การอ้างอิง/การใช้ประโยชน์ จากการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  

ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ ABCD 

 
โครงการที่ 1.3.2  โครงการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  

 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.2.1 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมด 
 

โครงการที่ 1.3.3  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU Online และ MOOC 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.3.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างหลักสูตรออนไลน์  
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงานสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (VRU Online / Thai MOOC) 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และมีผู้เข้าเรียนทั้งภายในและภายนอกเป็นไปตามจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

หลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอนทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่สามารถสร้างรายได้จากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 

โครงการที่ 1.3.4  โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านวิชาการ  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.4.1 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณด้านวิชาการ 
 เกณฑ์การประเมิน 
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จ านวนการเบิกใช้เงินงบประมาณด้านวิชาการ 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมด 
 
โครงการที่ 1.4.1  โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษา 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษา 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษา 
X 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
 
  
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1.2  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษา จัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และมีการพัฒนาความร่วมมือ MOU ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

มหาวิทยาลัยในประเทศ 
ระดับ 2 มีแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการ จากการวิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและเชื่อมโยงเข้ากับความต้องการของหน่วยงาน 
ระดับ 3 มีการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 4 มีเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 ของเครือข่ายเดิม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศ 
 

โครงการที่ 1.4.2  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาษาสู่มาตรฐานสากล 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา     
สู่มาตรฐานระดับสากล 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการประสานความร่วมมือและท า MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และวางแผนร่วมกันเพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน

ระดับสากล 
ระดับ 2 มีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา และการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการด าเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
ระดับ 3 มีการด าเนินกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (แลกเปลี่ยนอาจารย์/ นักศึกษา, จัดการศึกษาแบบ dual degree ,จัดหลักสูตร on demand 

ของลูกค้า) มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ระบุไว้ตามแผน 
ระดับ 4 มีเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 ของเครือข่ายเดิม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากลกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ 
 

โครงการที่ 1.5.1  โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1.2  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 
 
โครงการที่ 1.5.2  โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ 
เกณฑ์การประเมิน 
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ระดับ 1 มีแผนการพัฒนาทักษะนักศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ 
ระดับ 2 มีผลการด าเนินงานโครงการตามแผน ที่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 
ระดับ 3 มีนักศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาจากโครงการตามแผนฯ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/ประกวด/น าเสนอ ในระดับชาติ/นานาชาติ  
ระดับ 4 มีการเผยแพร่ความส าเร็จของการพัฒนานักศึกษาจากโครงการตามแผนฯ สู่สาธารณะผ่านสื่อออนไลน์ และมีผู้เข้าชมมากกว่า 500 ครั้งภายใน

ปีงบประมาณ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการ และทักษะ

ทางวิชาชีพ 
 
 
 

โครงการที่ 1.5.3  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการเปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรที่มีการเปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
X 100 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.3.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดตั้ง Business unit และมีแผนการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ระบุไว้ตามแผน 
ระดับ 3 มีแผนธุรกิจที่ถูกน าไปด าเนินการจริง และสร้างประโยชน์/รายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนที่ได้รับการพัฒนา 
ระดับ 4 มีผู้ประกอบการที่ด าเนินการธุรกิจตามแผนธุรกิจได้จริง หรือได้รับรางวัลจากการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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โครงการที่ 1.5.4  โครงการเสริมทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.4.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผน และคู่มือการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 
ระดับ 2 มีผลการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ระดับ 3 มีนวัตกรรมที่เกิดจากวิศวกรสังคมที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริง และเกิด impact ต่อชุมชน (เทคโนโลยีที่ได้ผลดี รูปแบบและงานที่

ตอบสนองชุมชน นวัตกรชุมชน) ไม่น้อยกว่าน้อยละ 80 ของโครงการที่ด าเนินการ 
ระดับ 4 มีการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากวิศวกรสังคม ในระดับชาติ/นานาชาติ  
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 
 

โครงการที่ 1.6.1  โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานสู่นักศึกษา คณาจารย์และ
ประชาชน  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.6.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือการต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานภูมิ
ปัญญาสู่นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่น 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการส ารวจข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้อาวุโส ข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญาของเครือข่าย 
ระดับ 2 มีแผนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้อาวุโสร่วมสบืสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งผ่านภูมิปัญญาสู่นักศึกษา 

คณาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่น 
ระดับ 3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนร่วมกันกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้อาวุโสร่วมสืบสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ ส่งผ่านภูมิปัญญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ระดับ 4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากการส่งผ่านภูมิปัญญาร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือสู่สาธารณะ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยการต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานภูมิปัญญาสู่นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่น 
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โครงการที่ 1.7.1  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออาชีพ  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.7.1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
X 100 

จ านวนบัณฑิตครูทั้งหมด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการที่ 2.1.1  โครงการการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว 

การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการ
และการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อปี 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและ
การท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 2 มีแผนบริหารทุนวิจัยและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 3 มีการด าเนินงานจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผน เสนอต่อ
คณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยและเครือข่ายนักนักวิจัย 
ระดับ 5 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตร

และอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อปีเป็นไปตามแผน 
 

โครงการที่ 2.1.2  โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2.1 ระดับความส าเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการบริการและการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการบริการและ

การท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการ

และการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 3 มีการบ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (Research Program) 
ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์แหล่งทุน (Research Program) 
ระดับ 5 มีการน าผลการด าเนินงานตามระดับ 4 มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 

โครงการที่ 2.1.3  โครงการการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.3.1 ระดับความส าเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น  

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและ

การท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ

บริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 3 มีการสนับสนุนเครื่องมือ องค์ความรู้ และบริการที่เป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 4 มีการส่งเสริมและจัดท าวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 ฉบับ 
ระดับ 5 จ านวนผลงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการ

เรียนรู้ ด้านการบริการและ 
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โครงการที่ 2.1.5  โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 ตัวช้ีวัดที ่2.1.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยที่ถูกน าใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์ 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานวิจัยที่ถูกไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์ 
ระดับ 3 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้มีสมรรถนะในการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ระดับ 4 มีการจัดสัมมนา ฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานผู้ให้ทุน ภาครัฐและเอกชนในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน และ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ระดับ 5 จ านวนผลงานวิจัยทีถู่กน าใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์เป็นไปตามแผน 
 

โครงการที่ 2.1.6  โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการจดทะเบียน  
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 3 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับการจดทะเบียน 
ระดับ 5 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงการที่ 2.2.1  โครงการพัฒนาวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน  

 ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายของการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
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ระดับ 3 มีการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือรองรับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
ระดับ 4 พัฒนางานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชนมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของ

หน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะเป็นไปตามแผน 

 
 
โครงการที่ 2.3.1  โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น   

 ตัวช้ีวัดที่ 2.3.1.1 ระดับความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกในการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ า เสริมสร้างพลังทางสังคม เพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 

ระดับ 2 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 ระดับ 3 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 
ระดับ 4 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายเกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 5 จ านวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ า เสริมสร้างพลังทาง

สังคม เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเองเป็นไปตามแผน 
 

โครงการที่ 2.3.2  โครงการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  
 ตัวช้ีวัดที่ 2.3.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 3 มีการบ่มเพาะอาจารย์ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 4 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 
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ระดับ 5 จ านวนนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นเป็นไปตามแผน 
 
 
 
 

 
โครงการที่ 2.4.1  โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1.1 ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ที่ร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนอาจารย์ครุศาสตร์ที่ร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน X 100 

จ านวนอาจารย์ครุศาสตร์ทั้งหมด  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากประราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 โครงการที่ 3.1.1  โครงการพัฒนางานวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างผลงานของอาจารย์รับใช้สังคม 
เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับท่ี 1 มีรายงานผลสภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่เป้าหมาย 
ระดับท่ี 2 เกิดการมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคม/พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระดับที่ 3 สร้างกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยใช้องค์ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท างานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง

คาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น และประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 
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ระดับที่ 4 มีการจัดท าเอกสารผลงานเพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสัง คม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาอย่างไร และสร้างแนวทางการติดตามและรักษาพัฒนาการ
ที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

ระดับที่ 5 มีการเผยแพร่โดยจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดเยี่ยมชมพ้ืนที่และต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
 
 

โครงการที่ 3.2.1  โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการ
จัดการตนเอง 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีระบบกลไกพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ BCG ได้แก่ 1) สาขาเกษตรและอาหาร 2) สาขาสุขภาพและการแพทย์ 3) สาขา
เคมีชีวภาพ 4) สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ระดับท่ี 2 มีแผนพัฒนาก าลังคนและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ระดับท่ี 3 มีการพัฒนาศักยภาพก าลังคนและพัฒนาพ้ืนที่ตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
ระดับท่ี 4 มีการจ้างงาน เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ระดับท่ี 5 มีโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
โครงการที่ 3.4.1 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Leb) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4.1.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 

  ค าอธิบาย 
  กระบวนการสร้างพ้ืนต้นแบบ ประกอบด้วย  

1. หลักสูตร/คณะท างานรวบรวมแนวคิด ก าหนดประเด็นการปฏิรูป เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
2. รวบรวม ค้นหา คัดเลือก (Mapping)  ผู้เข้าร่วมกระบวนการ  โดยมีเงื่อนไขปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 
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   2.1 เป็นผู้น าชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งอาจรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกัน โดยมี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกระบวนการที่ส าคัญ 3 ประการคือ Insightful (รู้จริงในประเด็นปฏิรูป), Influential (มีบทบาทสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ หรือโน้มน้าวผู้อ่ืนใน
มาร่วมขับเคลื่อนได้) & Interest (Commitment to Drive Change) (มีความปรารถนาที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง) 

   2.2 สามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ตลอดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือผู้น าชุมชน ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทาย  เกิดความ
ตระหนักรู้ถึงความสลับซับซ้อนของประเด็น สถานการณ์ ความท้าทายของระบบ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่ น ต้องการมีส่วนร่วม มีความ
ปรารถนา ที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้นตอ รากของปัญหา มิใช่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับปรากฏการณ์ (Events) 

3. Pre-Social Lab (Convening & Engaging) กระบวนการเชิญ เตรียมความพร้อมและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมเป้าหมาย ที่จะเชิญเข้าร่วม
กระบวนการ   โดยการแนะน าโครงการ เป้าหมาย สร้างความคุ้นเคยกับผู้เข้าร่วม รวมถึงการเก็บข้อมูล ความเห็นเบื้องต้นในประเด็นปฏิรูป โดยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือให้ผู้ที่ถูกเชิญเข้าร่วมกระบวนการตอบแบบสอบถามที่ออกแบบไว้ หลังจากนั้นทีมคณะท างานจะรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาจัดท าเป็น
รายงาน Pre-Social Lab เพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าเข้า (Input) ในกระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคมต่อไป โดยรายงานดังกล่าว มิใช่การวิเคราะห์เพ่ือสรุปบทสัมภาษณ์ 
หากแต่จะเป็นการรวบรวมความเห็น ข้อมูลโดยตรงจากการสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมกระบวนการ 

4. กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) คือการสร้างพื้นที่ พ้ืนที่กลาง พ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือการทดลองปฏิบัติการร่วมกันของผู้น า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรือในหลายกรณีอาจรวมผู้ที่มีความเห็นต่าง คู่ขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้าใจความเชื่อมโยงขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงร่วมกันตระหนัก รับรู้ถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว และร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพ้ืนที่ที่สร้างขึ้นมา  เป็นพ้ืนที่ที่เปิดให้
ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเปิดใจ เปิดความคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้ร่วมออกแบบ สร้างต้นแบบความ ร่วมมือ ทดลองท างานร่วมกันในแนวราบ เพ่ือก่อให้เกิด
แนวคิดและอาจรวมถึงนวัตกรรม เพ่ือสร้างหรือรองรับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย รวมถึงวิธีการท างานร่วมกันร่วมกันแบบที่ไม่เคยท ามาก่อน  โดยมีเป้าหมายร่วมที่
ยิ่งใหญ่ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด และสร้างต้นแบบ (Prototype) เพ่ือทดลองเริ่ม ในวิธีท างานร่วมกันแบบใหม่ สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (Collaborative Culture) 

5. Post-Social Lab คือกระบวนการติดตาม สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้มีโอกาสทดลอง น าแนวคิด ต้นแบบ (Prototype) ที่ได้ร่วมกันคิด ออกแบบ 
วางแผนไว้ ไปสู่การทดลองปฏิบัติจริง (Prototype Testing) โดยการติดตาม สนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
การสนับสนุนด้านวิชาการ  การเก็บข้อมูล การวิจัย และอาจรวมถึงการสนับสนุนด้านทรัพยากรอ่ืน ๆ  เช่น งบประมาณ คน สถานที่ ทั้งนี้เพ่ื อให้เกิดการลงมือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงจริงอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการจะได้น าประสบการณ์ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ในกระบวนการ Social Lab 
เพ่ือสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems Change) ต่อไป  

6. การจัดให้มีองค์กรสนับสนุนกลาง ที่ท างานเป็นแกนกลางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง การติดตามและสนับสนุน รวมถึงงานประสานงาน 
งานวิจัย วิชาการ การถอดบทเรียน และอาจรวมถึงการสนับสนุนปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการทดลอง 
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7. การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ คือการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันของผู้น าระหว่างทางที่ลงมือท าการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน สร้างผู้น าร่วม (Collective 
Leadership) เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ (Collective Impact) โดยมีเป้าหมายคือเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระยะยาว ผ่านการเรียนรู้กระบวนการการ
ทดลองท างานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (Culture of Collaboration) มิใช่ผลส าเร็จของต้นแบบโครงการที่ทดลองท าแต่เพียงอย่างเดียว 
 
 
 
 
 เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับที่ 1 มีแผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ร้อยละ 30 ของหลักสูตรที่
เปิดสอน 

ระดับที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างพ้ืนที่ พ้ืนที่กลาง พ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือการทดลองปฏิบัติการร่วมกันของผู้น า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง หรือในหลาย
กรณีอาจรวมผู้ที่มีความเห็นต่าง คู่ขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้าใจความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ  

ระดับท่ี 3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นที่ท่ีสร้างข้ึนมา เป็นพื้นที่ท่ีเปิดให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเปิดใจ เปิดความคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้ได้ร่วมออกแบบ สร้างต้นแบบความ ร่วมมือ ทดลองท างานร่วมกัน 

ระดับที่ 4 จ านวนผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในพ้ืนที่ 
ระดับท่ี 5 มีต้นแบบ (Prototype) เพ่ือทดลองวิธีท างานร่วมกันแบบใหม่ สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (Collaborative Culture) 

 
 โครงการที่ 3.5.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5.1.1 ระดับความส าเร็จท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีผลการส ารวจ ค้นหา ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
ระดับท่ี 2 มีการจัดท าแผนพัฒนาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับท่ี 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการสร้างท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม  
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ระดับท่ี 4 มีผลงาน/นวัตกรรมจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจตามแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 5 เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู

มรดกวัฒนธรรม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
 

 โครงการที่ 3.6.1 โครงการผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นตลาด(University as Market place) เพ่ือรองรับสินค้าชุมชน 
ตัวช้ีวัดที่ 3.6.1.1 ระดับความส าเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยให้เป็นตลาด (University as Market place) เพ่ือรองรองสินค้าชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนการพัฒนาความร่วมมือในการสร้างผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
ระดับท่ี 2 มีแผนการตลาดรองรับผลผลิตที่เกิดจากการบริการวิชาการเพ่ือรองรองสินค้าชุมชน 
ระดับท่ี 3 มีระบบกลไกการบริหารจัดการผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการที่เกิดจากการบริการวิชาการท้ังในรูปแบบ Online และ Offline 
ระดับที่ 4 รายได้จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นตลาด (University as Market place) เพ่ือรองรองสินค้าชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่า

เป้าหมาย 
ระดับที่ 5 มีหน่วยงานผลักดันให้เกิดการกระตุ้นและเกิดการยอมรับได้รับมาตรฐานให้มหาวิทยาลัยเป็นตลาดของชุมชน และสามารถต่อยอดขยายผลทาง

เศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
 

 โครงการที่ 3.7.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและยกระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตต้นแบบประจ าพื้นที่  
ตัวช้ีวัดที่ 3.7.1.2 ระดับความส าเร็จของพ้ืนที่ต้นแบบโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนงานและมีกิจกรรมร่วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
ระดับท่ี 2 มีผลงาน/นวัตกรรมความส าเร็จของโรงเรียนเครือข่ายที่เกิดจากการร่วมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ระดับท่ี 3 มีการขยายเครือข่ายความร่วมโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
ระดับท่ี 4 มีการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมในเวทีสาธารณะและได้รับการยอมรับ/ได้รับรางวัลในระดับชาติ 
ระดับท่ี 5 มีโมเดลพ้ืนที่ต้นแบบโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพื้นที่ 
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 โครงการที่ 3.7.2 โครงการจัดตั้งพัฒนาโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมรความรู้และเป็นพลเมืองแห่งอนาคต 
ตัวช้ีวัดที่ 3.7.2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพื่อศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยโรงเรียนในท้องถิ่นสู่ระดับสากล 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มีการจัดท าแผนการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 2 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งที่ก าหนดได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับท่ี 3 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งที่ก าหนดได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับท่ี 4 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งที่ก าหนดได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที่ 5 มีโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพ่ือเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และเป็นพลเมืองแห่งอนาคต และมีนักเรียนเข้าศึ กษาเป็นไป

ตามแบบท่ีก าหนดและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

 โครงการที่ 3.8.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.8.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการสรุปรายงานผลการด าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและรายงานต่อ คณะกรรมการโครงการโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 4 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 

 โครงการที่ 3.8.2 โครงการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10  
 ตัวช้ีวัดที่ 3.8.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ 10 
 เกณฑ์การประเมิน 
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ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการสรุปรายงานผลการด าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 4 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10  
ระดับ 5 มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการที่ 4.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.1. ร้อยละความหนาแน่นการใช้ที่ดินรักษาพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 เกณฑ์การประเมินผล 

จ ำนวนพื้นท่ีสีเขียว 
X 100 

จ ำนวนพื้นท่ีทั้งหมดของมหำวิทยำลยั 
  
 โครงการที่ 4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการสัญจร 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสัญจร   
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีการวางแผนผังระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลัย  
ระดับท่ี 2 มีการสร้างทางสัญจรทางเดินเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่จัดสรร 
ระดับท่ี 3 มีการสร้างทางสัญจรทางเดินและจักรยานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่จัดสรร 
ระดับท่ี 4 มีการสร้างและพัฒนาระบบถนนและท่ีจอดรถยนต์  
ระดับท่ี 5 มีการจัดระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 โครงการที่ 4.1.3 โครงการสาธารณูปโภค 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   
 เกณฑ์การประเมิน  
  ระดับท่ี 1 มีการวางแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
  ระดับท่ี 2 มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  ระดับท่ี 3 มีการด าเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  ระดับท่ี 4 มีการรายงานผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ความคุ้มค่ากับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  ระดับท่ี 5 มีการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3.2. ร้อยละของการลดลงของการใช้พลังงาน/ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การประเมินผล 

ค่ำใชจ่้ำยดำ้นพลงังำนไฟฟ้ำของปัจจุบนั - ค่ำใชจ่้ำยดำ้นพลงังำนไฟฟ้ำของปีก่อน 
X 100 

ค่ำใชจ่้ำยดำ้นพลงังำนไฟฟ้ำของปีปัจจุบนั 
  
 โครงการ 4.1.4 โครงการพัฒนาควบคุมอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.4.1  ร้อยละการเพิ่มขึ้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 
 เกณฑ์การประเมิน 

ขนำดของพื้นท่ีอำคำรหรือส่ิงก่อสร้ำงใหม่หรือปรับปรุง  
X 100 

พื้นท่ีของอำคำรหรือส่ิงก่อสร้ำงทั้งหมด 
  
 โครงการที่ 4.1.5  โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.5.1  ระดับความส าเร็จของการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีการวางแผนผังสิ่งปลูกสร้างการด าเนินงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
ระดับท่ี 2 มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างแผนผังไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการจัดสรรพื้นที่ตามผัง 
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ระดับท่ี 3 มีการใช้สิ่งปลูกสร้างและพ้ืนที่กิจกรรมในการด าเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า 
ระดับท่ี 4 การใช้สิ่งปลูกสร้างและพ้ืนที่กิจกรรมในการด าเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการใช้พื้นที่และสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย 

 
 โครงการที่ 4.2.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยลัยดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1.1  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure 
ระดับท่ี 2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ที่จะช่วยสนับสนุน 
ระดับท่ี 4 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data เพ่ือพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 
ระดับท่ี 5 มีการทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
 

 
 โครงการที่ 4.3.1  โครงการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1.1  ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการวิเคราะห์ความพร้อม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 2 มีการจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ระดบัที่ 3 มีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 50 
ระดับท่ี 4 มีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 80  
ระดับท่ี 5 มีการจัดสรรเงินทุนเพื่อร่วมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ราย 
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 โครงการที่ 4.4.3  โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.3.1  ระดับความส าเร็จของดัชนีองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจว่าการบริหารองค์ความรู้มีความส าคัญต่อการท างานแต่ยังไม่มีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นระบบ 
ระดับท่ี 2 เริ่มมีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในหน่วยงานย่อย 
ระดับท่ี 3 มีเครื่องมือและกระบวนการบริหารองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานและเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน 
ระดับท่ี 4 มีการรวบรวม แลกเปลี่ยน แลกประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทุกกระบวนการท างาน และสามารถวัดผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับท่ี 5 มีการน าความรู้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 

 โครงการที่ 4.4.4  โครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.4.1  ร้อยละของโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินส าเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม  
 เกณฑ์การประเมินผล 

จ ำนวนโครงกำรพฒันำพื้นท่ีนวตักรรมของคณะ/วทิยำลยัท่ีมีกำรด ำเนินส ำเร็จ 
X 100 

จ ำนวนโครงกำรพฒันำพื้นท่ีนวตักรรมของคณะ/วทิยำลยัท่ีมีกำรด ำเนินส ำเร็จตำมแผนกำรจดัตั้งพื้นท่ีนวตักรรม 

  
 โครงการที่ 4.5.1  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการท างาน 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.5.1.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน 
ระดับท่ี 2 การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินตามแผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ระดับท่ี 4 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วย
รูปแบบสื่อดิจิทัล 
 
 โครงการที่ 4.5.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย  
 ตัวชี้วัดที่ 4.5.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามแผน 

เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 

X 100 
จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขตามแผนที่ก าหนด 

 
โครงการที่ 4.5.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน  
ตัวช้ีวัดที่ 4.5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

X 100 
จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่ก าหนด 

 
 โครงการที่ 4.5.4 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ตัวช้ีวัดที่ 4.5.4.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินงบประมาณด้านการจัดประชุมที่เบิกจ่ายจริง 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนการจัดประชุมที่ก าหนด 
 
 โครงการที่ 4.6.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.6.1.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 
 เกณฑ์การประเมิน  
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ระดับท่ี 1 มีแผนการด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
ระดับท่ี 2 การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดและจัดท าแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ระดับที่ 4 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 
 โครงการที่ 4.7.1  โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.1.1  ระดับความส าเร็จการด าเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร 
ระดับท่ี 2 มีการน าผลจากการวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร มาเป็นข้อมูลในการก าหนดแผนงาน/ โครงการ 
ระดับท่ี 3 สื่อสารแผนงาน/ โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผน 
ระดับท่ี 4 มีการติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินการ 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 

  
 โครงการที่ 4.7.2  โครงการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย ์ที่สูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.2.1  ระดับความส าเร็จของอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 4 มีจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเกินกว่าที่ก าหนดตามแผนร้อยละ 10  
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ระดับท่ี 5 มีจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเกินกว่าที่ก าหนดตามแผนร้อยละ 20 
 

 โครงการที่ 4.7.3  โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.3.1  ระดับความส าเร็จอาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีจ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 4 มีจ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเกินกว่าที่ก าหนดตามแผนร้อยละ 10  
ระดับท่ี 5 มีจ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเกินกว่าที่ก าหนดตามแผนร้อยละ 20 

  
 โครงการที่ 4.7.4  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.4.1  ระดับความส าเร็จของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแบบมืออาชีพ 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับท่ี 4 มีนวัตกรรม หรือผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการพัฒนา 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพและมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 
 โครงการที่ 4.7.5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.5.1  ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัลด้านการจัดการเรียนรู้และการฝึกหัดครู 
 เกณฑ์การประเมิน  
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จ านวนอาจารย์ครุศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ นานาชาติ ด้านการ
จัดการเรียนรู้และการฝึกหัดครู 

 
X 

 
100 

จ านวนอาจารย์ครุศาสตร์ทั้งหมด 
  
 โครงการที่ 4.7.6 โครงการบริหารงานบุคคล  

ตัวช้ีวัดที่ 4.7.6.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคล 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินงบประมาณด้านบุคลากรที่เบิกจ่ายจริง 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคลที่ก าหนด 
 โครงการที่ 4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด 

ตัวช้ีวัดที่ 4.8.1.1 ระดับความส าเร็จการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนการการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีการติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินการ 
ระดับท่ี 4รายงานผลการด าเนินงานตามการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนการด าเนินงานปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดและมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

  
 โครงการที่ 4.9.1 โครงการจัดหารายได้จากสินทรัพย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.9.1.1 ระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
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ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

  
 โครงการที่ 4.10.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต  

ตัวช้ีวัดที่ 4.10.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงของโรงเรียนสาธิต 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่ก าหนด 
 


