
 

1 
 

 
 

 

 
 

(ร่าง) แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 
 
 
 

ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2562 
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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บทท่ี 2 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  
 

ปรัชญา 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี     

ปณธิาน  
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมัง่ค่ังของชุมชน   

อัตลกัษณ ์     
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน 

เอกลักษณ์  
 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ค่านิยม (Core Values) 

“ VALAYA ”  
V  :   Visionary     =  เป็นผู้รอบรู ้

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

วัฒนธรรมองค์กร 
 พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเปน็เลิศ ร่วมพัฒนาท้องถ่ิน 
 



4 
 

วิสัยทัศน์   
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตคร ูพัฒนาศักยภาพมนุษยโ์ดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
พันธกิจ   

1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารฐัเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินและเป็นต้นแบบทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของท้องถ่ิน    

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อพฒันางานพันธกจิสมัพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสูป่ระชาชนในท้องถ่ินอย่างเป็นรปูธรรม 

4. ส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนรุักษ์ฟื้นฟูและเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพฒันามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน    
เป้าประสงค ์   

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพฒันาประเทศ   
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน เพือ่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ   
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมรีายได้เพิ่มข้ึน 
4. บัณฑิต และผู้มสี่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

 5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอ่ความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรบัต่อประชาชน 
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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1.จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่
พัฒนา หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการ ท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
 
    1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

   
 
 

10 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

 
 
 

15 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

 
 
 

20 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม     

การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● ศูนย์ภาษา 

ส านักส่งเสริม 
วิชาการและ       
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศษฐวัฒนบดี 
รองอธิการบดี 

ค่าเป้าหมาย  
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น  
1.เกษตร 4 หลักสูตร 
2.ครุศาสตร์ 2 หลักสูตร 
3.วจก. 1 หลักสูตร 
4.สาธารณสุข 5 หลักสูตร 
5.นวัตกรรม 1 หลักสูตร 
6.ศูนย์ภาษา 8 หลักสูตร 
รวม 24 ผลงาน 
 
1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 
1.บัณฑิต 1 หลักสูตร 
2.วจก 1 หลักสูตร 
3.เกษตร 2 หลักสูตร 
4.วิทยาศาสตร์ 1 หลักสูตร 
5.มนุษย์ 1 หลักสูตร 
6.เทคโนอุต 1 หลักสูตร 
รวม  7 หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.2.2. ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ หรือ 
นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 
1.2.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ    
การยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

 
 

30 
ผลงาน 

22 
ผลงาน 

 
 
 
 

 
 

40 
ผลงาน 

24 
ผลงาน 
300 

ผลงาน 
 

8 คน 
 

 
 

45 
ผลงาน 

26 
ผลงาน 
300 

ผลงาน 
 

8 คน 

 
 

50 
ผลงาน 

28 
ผลงาน 
300 

ผลงาน 
 

8 คน 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

กองพัฒนานักศึกษา รศ.เบญจลักษณ์  
เมืองมีศรี 
รองอธิการบดี 

ค่าเป้าหมาย  
1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล  
1.เกษตร 4 ผลงาน 
2.วิทยาศาสตร์ 4 ผลงาน 
3.ครุศาสตร์ 4 ผลงาน 
4.มนุษยศาสตร์ 4 ผลงาน 
5.เทคโนอุต 4 ผลงาน 
6.วจก. 4  ผลงาน 
7.สาธารณสุข 4 ผลงาน 
8.นวัตกรรม 4 ผลงาน 
9.สระแก้ว 4 ผลงาน 
10.ศึกษาทั่วไป 4 ผลงาน 
รวม 40 ผลงาน 
 
1.2.2 ผลงานที่ได้รับ การ
อ้างอิง 
1.เกษตร 4 ผลงาน 
2.วิทยาศาสตร์ 4 ผลงาน 
3.ครุศาสตร์ 4 ผลงาน 
4.มนุษยศาสตร์ 4 ผลงาน 
5.เทคโนอุต 4 ผลงาน 
6.วจก. 4 ผลงาน 
7.สาธารณสุข 4 ผลงาน 
8.นวัตกรรม 4 ผลงาน 
9.สระแก้ว 4 ผลงาน 
รวม 36 ผลงาน 



 

7 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

 
1.2.3 ผลงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการ  ที่ได้รับ
การเผยแพร่ 
1.เกษตร 20 ผลงาน 
2.วิทยาศาสตร์ 60 ผลงาน 
3.ครุศาสตร์ 40 ผลงาน 
4.มนุษยศาสตร์ 30 ผลงาน 
5.เทคโนอุต 15 ผลงาน 
6.วจก. 50 ผลงาน 
7.สาธารณสุข 30 ผลงาน 
8.นวัตกรรม 10 ผลงาน 
9.GE 45 ผลงาน 
รวม 300 ผลงาน 

1.3 ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
1.3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม  
โครงการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  

   
 
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
70 

 
 
 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
80 

 
 
 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
90 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม       
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

 

● ส านักส่งเสริม การ
เรียนรู้และ บริการ
วิชาการ 
● วิชาศึกษาทั่วไป 

ผศ.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 
รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

 

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทุก
ระดับที่มี ผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่  ที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ท้องถิ่น  

  ร้อยละ 
30 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
 50 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม     
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● บัณฑิตวิทยาลัย 

● กองพัฒนานักศึกษา 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ 
การเผยแพร่ระดับนานาชาติ  

  ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
9 

บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

 

1.6 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ   

- 9 
เรื่อง 

9 
เรื่อง 

9 
เรื่อง 

9 
เรื่อง 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 

ส านักส่งเสริม 
วิชาการและ      
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

ค่าเป้าหมาย 
1.เกษตร 1 เรื่อง 
2.วิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง 
3.ครุศาสตร์ 1เรื่อง 
4.มนุษยศาสตร์ 1 เรื่อง 
5.เทคโนอุต 1 เรื่อง 
6.วจก. 1 เรื่อง 
7.สาธารณสุข 1 เรื่อง 
8.นวัตกรรม 1 เรื่อง 
9.สระแก้ว 1 เรื่อง  
รวม 9 เรื่อง 

1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มี 
ผลการ ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า  
1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับB1 
ขึ้นไป 
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ระดับ B2 
ขึ้นไป 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

 
 
 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

 
 
 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม          
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● บัณฑิตวิยาลัย 

งานศูนย์ภาษา รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

1.8 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่
เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย  

  10 
ราย 

 

20 
ราย 

 
 
 

30 
ราย 

● ทุกคณะ(ยกเว้นคณะ
ครุศาสตร์) 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานบ่มเพาะธุรกิจ
และผู้ประกอบการ
ใหม่ 

งานบ่มเพาะธุรกิจ
และผู้ประกอบการ
ใหม่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รศ.เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 
รองอธิการบดี 

ค่าเป้าหมาย 
1.เกษตร 2 ราย 
2.วิทยาศาสตร์ 2 ราย 
3.มนุษยศาสตร์ 2 ราย 
4.เทคโนอุต 2 ราย 
5.วจก. 2 ราย 
6.สาธารณสุข 2 ราย 
7.นวัตกรรม 2 ราย 
8.สระแก้ว 2 ราย  
9. UBI 10 ราย 
รวม 26 ราย 

1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี 
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี  
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ    
80 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสริม 
วิชาการและ       
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

 

1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสริม 
วิชาการและ       
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

 

1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครู
ได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

 

1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษาน้ันๆ ที่ได้รับการ
บรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น 

  ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่าน 
มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู  

  ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

 

1.14 ร้อยละของนักเรียนโรงเรยีนสาธิต ที่
ได้รับการ พฒันาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ 
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

-  ≥ร้อยละ 
50 

≥ร้อยละ 
60 

≥ร้อยละ 
70 

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

 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ          
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้าง 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ 
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ    
ปัญหาระดับประเทศ 

  ร้อยละ 
50 
 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม    
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 
รองอธิการบดี 

 

2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิด
จาก ความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

  9 
โครงการ 

10  
โครงการ 

10 
โครงการ 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

รศ.เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 
รองอธิการบดี 

ค่าเป้าหมาย 
1.เกษตร 1 โครงการ 
2.วิทยาศาสตร์ 1 โครงการ 
3.ครุศาสตร์ 1 โครงการ 
4.มนุษยศาสตร์ 1  โครงการ 
5.เทคโนอุต 1 โครงการ 
6.วจก. 1 โครงการ 
7.สาธารณสุข 1 โครงการ 
8.นวัตกรรม 1 โครงการ 
9.สระแก้ว 1 โครงการ  
10. GE 1  โครงการ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

รวม  10  โครงการ 
2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

  326  
ผลงาน 

350 
 ผลงาน 

350 
 ผลงาน 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รศ.เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 
รองอธิการบดี 

ค่าเป้าหมาย 
1.เกษตร 15 ผลงาน  
2.วิทยาศาสตร์ 85 ผลงาน 
3.ครุศาสตร์ 45 ผลงาน 
4.มนุษยศาสตร์ 55 ผลงาน  
5.เทคโนอุต 35 ผลงาน 
6.วจก. 40 ผลงาน 
7.สาธารณสุข 25 ผลงาน 
8.นวัตกรรม 25 ผลงาน 
9.สระแก้ว 10 ผลงาน  
10. GE  14 ผลงาน 
11.วิจัย 1 ผลงาน 
รวม 350 ผลงาน 

2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า 
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI 
SJR และScopus (พิจารณาผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ 
ปีปัจจุบัน ) 

  67 
บทความ 

70  
บทความ 

80  
บทความ 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รศ.เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 
รองอธิการบดี 

ค่าเป้าหมาย 
1.เกษตร 5 บทความ  
2.วิทยาศาสตร์ 30 บทความ 
3.ครุศาสตร์ 10 บทความ 
4.มนุษยศาสตร์ 5 บทความ 
5.เทคโนอุต 5 บทความ 
6.วจก. 5 บทความ 
7.สาธารณสุข 10 บทความ 
8.นวัตกรรม 10 บทความ 
9.สระแก้ว 2 บทความ  
10. GE 2 บทความ 
รวม 84 บทความ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ 
พัฒนานวัตกรรม 
   2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่
มีการ จดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร          
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
       

   
 

20  
ช้ิน 
 
 
 

 
 

30  
ช้ิน 
 
 
 

 
 

40 
 ช้ิน 

 
 
 

●คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
●คณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 
●คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 
●คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
●มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รศ.เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 
รองอธิการบดี 

ค่าเป้าหมาย 
1.เกษตร 3 ชิ้นงาน 
2.วิทยาศาสตร์ 6 ชิ้นงาน  
4.มนุษยศาสตร์ 2 ชิ้นงาน 
5.เทคโนอุต 5 ชิ้นงาน 
7.สาธารณสุข 5 ชิ้นงาน 
8.นวัตกรรม 2 ชิ้นงาน 
9.สระแก้ว 2 ชิ้นงาน  
11. วิจัย 5 ชิ้นงาน 
รวม 30 ชิ้นงาน 

2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงาน 
บริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ 
ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดย 
สามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ 
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

  11 
 ผลงาน 

15  
ผลงาน 

20 
 ผลงาน 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
● การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สสร. ผศ.นฤมล  
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

ค่าเป้าหมาย 
1.เกษตร 1 ผลงาน  
2.วิทยาศาสตร์ 1 ผลงาน 
3.ครุศาสตร์ 1 ผลงาน 
4.มนุษยศาสตร์ 1 ผลงาน  
5.เทคโนอุต 1 ผลงาน 
6.วจก.1 ผลงาน 
7.สาธารณสุข 1 ผลงาน 
8.นวัตกรรม 1 ผลงาน 
9.สระแก้ว 1 ผลงาน  
10. GE 3 ผลงาน 
11.วิจัย 2 ผลงาน 
12. สสร.1 ผลงาน 
รวม 15 ผลงาน 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับ
รางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้ง
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

  11  
รางวัล 

15    
รางวัล 

20    
รางวัล 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
● การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รศ.เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 
รองอธิการบดี 

ค่าเป้าหมาย 
1.เกษตร 2 รางวัล 
2.วิทยาศาสตร์ 2 รางวัล 
3.ครุศาสตร์ 1 รางวัล     
4.มนุษยศาสตร์ 1 รางวัล 
5.เทคโนอุต 2 รางวัล 
6.วจก. 1 รางวัล 
7.สาธารณสุข 2 รางวัล 
8.นวัตกรรม 1 รางวัล     
9.สระแก้ว 1 รางวัล  
10. GE 1 รางวัล 
11. วิจัย 1 รางวัล 
รวม 15 รางวัล 

2.7 จ านวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้าน 
การผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิต
หรือ พัฒนาครู 

  5 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

● คณะครุศาสตร์ 
● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ 

คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

ค่าเป้าหมาย 
1.ครุศาสตร์ 5 ผลงาน  
2.รร.สาธิต 5 ผลงาน 
รวม 10 ผลงาน 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้               
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ส านักส่งเสริม        
การเรียนรู้และ     
บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริม        
การเรียนรู้และ    
บริการวิชาการ 

ผศ.นฤมล  
ธนานันต์ 
รองอธิการบดี 

 



14 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

3.2 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ
ตนเอง  
 

2 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 3 ชุมชน 3 ชุมชน ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 

●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● ส านักส่งเสริม       
การเรียนรู้และ    
บริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริม     
การเรียนรู้และ 
บริการวิชาการ 

ผศ.นฤมล 
ธนานันต์      
รองอธิการบดี 

 

3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
โดยค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนอง โจทย์การพัฒนาสนับสนุนให้
ชุมชนสร้างสังคม คุณภาพรองรับโอกาส
และความท้าทาย ในอนาคต 

  >4.51 >4.51 >4.51 ส านักส่งเสริม         
การเรียนรู้และ    
บริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริม การ
เรียนรู้และ บริการ
วิชาการ 

ผศ.นฤมล 
ธนานันต์     
รองอธิการบดี 

 

3.4 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาและ 
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับ 
ผลการเรียนรู้และจิตพิสัยเกณฑ์การ
พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย 
3.4.1 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชน    
นักปฏิบัติ 
3.4.2 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา 

   
 
 
 

40 
โรงเรียน 

1,000 คน 

 
 
 
 

40 
โรงเรียน 

1,000 คน 

 
 
 
 

40 
โรงเรียน 

1,000 คน 

●คณะครุศาสตร์ 
●มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 

 

3.5 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น 
ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป  

  ร้อยละ 
30 
 

ร้อยละ 
40 
 

ร้อยละ 
50 

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

งานพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี 
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

3.7 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการ น า
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ โรงเรียน
สาธิตไปใช้ประโยชน์ 

 5 
โรงเรียน 

10 
โรงเรียน 

15 
โรงเรียน 

20 
โรงเรียน 

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

 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

- 15     
ผลงาน 

11 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 

●  มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● งานศิลปวัฒนธรรม 
 

งานศิลปวัฒนธรรม  
กองพัฒนานักศึกษา 

รศ.เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 
รองอธิการบดี 

ค่าเป้าหมาย 
1.เกษตร 2 ผลงาน 
2.วิทยาศาสตร์ 2 ผลงาน 
3.ครุศาสตร์ 2 ผลงาน 
4.มนุษยศาสตร์ 2 ผลงาน 
5.เทคโนอุต 2 ผลงาน 
6.วจก. 2  ผลงาน 
7.สาธารณสุข 2 ผลงาน 
8.นวัตกรรม 2 ผลงาน 
9.สระแก้ว 2 ผลงาน 
10. GE 2 ผลงาน 
11. ศิลปวัฒนธรรม 2 
ผลงาน 
รวม 22 ผลงาน 

4.2 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการ
บริหาร จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อ
ยอดสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

- 10 
ล้านบาท 

10 
ล้านบาท 

10 
ล้านบาท 

10 
ล้านบาท 

● งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 
● งานศิลปวัฒนธรรม 

 

งานศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

รศ.เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 
รองอธิกาบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มี 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

  ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● งานศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษา
จาก ต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่
ส าเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ได้รับ การรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

-  ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● งานศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ  
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● งานศูนย์ภาษา  

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

 

5.4 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง 
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ. 
หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

  8 คน 10 คน 12 คน งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
เข้าสู่ ต าแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ การประเมิน 

- - ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ทุกหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

5.7 ร้อยละของบุคลากรและผู้น าที่ได้รับ 
การพัฒนาและผ่านผลการประเมิน
หลักสูตร ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

งานพัฒนาอาจารย์ 
และบุคลากรมืออาชีพ 
ส านักงานอธิการบดี 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

 

5.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ          
การบริหารงานด้านบุคคล 

  มากกว่า
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า
4.51 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 
 
 

 

5.9 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.
อยู่ในระดับดีมาก 

- - ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

งานมาตรฐานและ 
จัดการคุณภาพ 

ผศ.นฤมล 
ธนานันต์     
รองอธิการบดี 

 

5.10 ค่าคะแนนการการประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

   200 
คะแนน 

250 
คะแนน 

คณะกรรมการ EdPEx งานมาตรฐานและ 
จัดการคุณภาพ 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

 

5.11 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้น
ทะเบียน TQR (Thai Qualification 
Register)   

  ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 

งานมาตรฐานและ 
จัดการคุณภาพ 

ผศ.นฤมล 
ธนานันต์      
รองอธิการบดี 

 

5.12 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ 
 2 

หน่วยงานทั้งหมด ส านักงานอธิการบดี ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

 

5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย 
Webometrics Ranking เม่ือ
เปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 
 

- น้อยกว่า 
15 

น้อยกว่า
15 

น้อยกว่า
15 

น้อยกว่า
15 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหว้า           
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

5.14 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
สีเขียว (ระดับเอเชีย) 

อันดับที่ 
200 

น้อยกว่า 
200 

น้อยกว่า 
200 

น้อยกว่า
195 

น้อยกว่า
185 

● ทุกคณะ/วิทยาลัย 

●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● ส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดี ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

 

5.15 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ 
บุคลากรต่อองค์กร  

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 
 
 
 

 

5.16 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ  

- มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า
4.00 

มากว่า 
4.00 

● ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

● สถาบันวิจัยและพัฒนา 
● งานศิลปะวัฒนธรรม 
● ส านักส่งเสริม       

การเรียนรู้และ   
บริการวิชาการ 

● กองกลาง 

กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

 

5.17 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษา ที่
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 

  2 4 6 ● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ  
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสริม 
วิชาการและ       
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี   
รองอธิการบดี 

 

5.18 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้า
เรียน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักส่งเสริม 
วิชาการและ       
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บดี   
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานรายงาน 
หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

5.19 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งหมด 
ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

กองกลาง   
ส านักงานอธิการบดี 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

 

5.20 อัตราส่วนก าไรจากผลการ
ด าเนินงาน (Operation Profit Margin)  

  20 30 40 งานการเงิน ส านักงาน
อธิการบดี 

งานการเงิน 
ส านักงานอธิการบดี 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย      
รองอธิการบดี 

 

5.21 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ 

- มากกว่า 
20 

มากกว่า 
20 

มากกว่า 
20 

มากกว่า 
20 

งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

ผศ.นฤมล 
ธนานันต์ รอง
อธิการบดี 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 
    ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความส าเรจ็ของการน้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมกีารมอบหมายผู้รบัผิดชอบในการก าหนดและผลักดันนโยบาย สู่
การปฏิบัตงิานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลมุกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน สามารถลดข้อผิดพลาดในการบรหิารงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานให้มีความ
รวดเร็วข้ึน  

ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนสิัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แก้ไข ปรับปรุง พฒันาวิธีการ
จัดการทรัพยากรและเสรมิสร้างอปุนิสัยที่ดีในกาใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 4  มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบทีเ่ปน็อาจารยบ์ุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง จน
อาจารย ์บุคลากรหรอืนักศึกษาส่วนใหญ่ เช่ือถือ และปฏิบัตติาม 

ระดบั 5  มหาวิทยาลัยได้รบัความช่ืนชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรบัในการปฏิบัติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาปรับปรงุหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่มีการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพรอ้มต่อการท างานระดับสากล  
1.3 ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑติ 
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ไดม้าตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 
กลยุทธ ์

2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทยร์ะดับประเทศชาติ และท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลือ่มล้ า 

สร้างความมั่งค่ัง และยัง่ยืนของท้องถ่ินประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์  

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพือ่ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังใหชุ้มชนท้องถ่ิน
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน 

3.2 พัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้กดิการเรยีนรูร้องรบัการปฏิรปูการศึกษาสร้างเครอืข่ายการพัฒนาครปูระจ าการแบบ Coaching 
3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเ้ป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัย เปน็ต้นแบบให้กบัโรงเรียนในท้องถ่ิน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์  

4.1 บรหิารจัดการงานสง่เสรมิศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนรุักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.2  สร้างเครือข่ายหรอืแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ินในระดบัท้องถ่ินและระดับนานาชาติ 
4.3  พัฒนาระบบกลไกการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  

5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” 
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยทีร่ับผิดชอบต่อสงัคม 
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบรหิารส านักงาน 
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
5.6 จัดหาและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรบัต่อการเปน็ Semi residential University  
5.7 การบรหิารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียนสาธิต 
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บทท่ี 3 
แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห ์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/          
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

1.1. พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการ   
จัดการเรียนรู้ที่มี
การเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อยละ
ของหลักสูตรที่
จัดการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ  

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
เน้นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
ทั้งหลักสูตรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรนานาชาติ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรม      
การจัดการ  
● บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

 

1.1.2 โครงการ
บริหารจัดการ 
งบประมาณ    
การด าเนินงาน
วิชาการ 

1.1.2.1.ร้อยละ
ของการเบิกใช้
งบประมาณ     
การด าเนินงาน
วิชาการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

● ค่าตอบแทนการสอนใน
เวลาและนอกเวลา  

● ค่านิเทศ 
● ค่าตอบแทนการควบคุม

และสอบวิทยานิพนธ์ 
● ค่าตอบแทน

คณะกรรมการหลักสูตร 
● ทุนการศึกษา 
 
 

● บัณฑิตวิทยาลัย 
● ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ          
งานทะเบียน  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/          
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

1.2. พัฒนา
สมรรถนะ        
การจัดการเรียนรู้  
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละ
ของรายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา 

ร้อยละ 
 85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
100 

● เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
● กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน เช่น Authentic 
learning, Self-directed 
learning, Cooperative 
learning, Crystallization 
learning, Project learning 
เป็นต้น 
● กิจกรรมแสดงผลงานการ
จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ
ของหลักสูตร 
● กิจกรรมประกวดโครงการ
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพเพ่ือค้นหา Best 
Practice  
● การจัดหาวัสดุ และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์  
● สหกิจศึกษา 
● สนับสนุนการเผยแพร่ท่ี
เกิดจากการเรียนรู้ชิงผลิต
ภาพ(Productive learning) 
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  
● สนับสนุนการสร้างผลงาน
เชิงประจักษ์ของนักศึกษา 
เพ่ือให้ได้รับการอ้างอิง หรือ
ใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรม         
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ
สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 
● งานศูนย์ภาษา 
● งานศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
● ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
● บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/          
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้     
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล 

1.2.2  โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
จ าเป็นต่อการด าเนนิชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 แยกเป็น 
4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ความรู้
ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้
ด้านสื่อ 3. ความรู้ด้าน
ไอซีที  4. ทักษะและ
ความรู้อ่ืนๆ ในการเป็น
พลเมืองดิจิทัล 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

● กองพัฒนา
นักศึกษา 

● บัณฑิตวิทยาลัย 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชน 

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

 ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

จัดกิจกรรมในรายวิชา
ให้กับนักศึกษาโดยน าเอา
ความรู้งานสร้างสรรค์ 
วิจัย นวัตกรรมไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน  

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

● บัณฑิตวิทยาลัย 

● กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/          
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

1.2. พัฒนา
สมรรถนะ        
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล 

1.2.4.โครงการบ่ม
เพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละ
ของหลักสูตรที่มี
การพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ 

  ร้อยละ 
 50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

หลักสูตรพัฒนารายวิชา
หรือจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย

นวัตกรรม        
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

● งานบ่มเพาะ
ธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ
ใหม่ 

งานบ่มเพาะธุรกิจ
และผู้ประกอบการ
ใหม่ 

 

1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ  
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละ
ของนักศึกษา 
ทุกชั้นปีที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ด้านภาษา 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

● จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาสากล  
● จัดการทดสอบ
ความสามารถ CEFR 
● จัดการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาจีน HSK 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
● งานศูนย์ภาษา 
● บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

งานศูนย์ภาษา  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/          
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
ภายในประเทศ
ที่มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

14 
เครือข่าย 

14 
เครือข่าย 

11 
เครือข่าย 

14 
เครือข่าย 

14 
เครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการจัดการ
เรียนการสอนของ
หลักสูตรและการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ภายในประเทศ 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

● ศูนย์ภาษา 

● บัณฑิตวิทยาลัย 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ    
งานทะเบียน 

ค่าเป้าหมาย 
1.เกษตร 2 
เครือข่าย 
2.วิทยาศาสตร์ 2 
เครือข่าย 
3.ครุศาสตร์ 2 
เครือข่าย  
4.มนุษยศาสตร์ 2 
เครือข่าย 
5.เทคโนอุต 2 
เครือข่าย 
6.วจก. 2 เครือข่าย 
7.สาธารณสุข 2 
เครือข่าย 
8.นวัตกรรม 2 
เครือข่าย 
9.สระแก้ว 2 
เครือข่าย 
รวม 18 เครือข่าย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/          
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

1.4.2 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชนใน
ต่างประเทศที่มี
การด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 
 

5  
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการจัดการ
เรียนการสอนของ
หลักสูตร และการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
ต่างประเทศ 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัย
นวัตกรรม            
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

● ศูนย์ภาษา 

● งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

● บัณฑิตวิทยาลัย 

งานวิเทศสัมพันธ์   

1.5 พัฒนา
ต้นแบบการผลิต
ครู โดยยดึหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.5.1 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐาน   
วิชาชีพครู 

1.5.1.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาครู
ทุกชั้นปีที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐาน
วิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

● กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาครู 
● กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะ
ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู 
● กิจกรรมพัฒนาเทคนิค
การสอน 

● คณะครุศาสตร์ 
● งานศูนย์พัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/          
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

1.6 พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
สาธิตเพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 
 

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนสาธิต 
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ค่าเฉลี่ย
ของผลการ
ประเมินประกัน
คุณภาพภายใน
ระดับการศึกษา
ปฐมวัย 

   >4.51 >4.51 ● พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้แก่นักเรียน 
● บริหารงานวิชาการ 
● พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
● กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
● ประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ร.ร.สาธิต มรภ.ว
ไลยฯ            

ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ             

1.6.1.2 ค่าเฉลี่ย
ของผลการ
ประเมินประกัน
คุณภาพภายใน
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

   >4.51 >4.51 
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 จัดหา 
สนับสนุน
งบประมาณทุน
วิจัย  

2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ต่อปี 

35      
ล้านบาท 

35      
ล้านบาท 

35     
ล้านบาท 

40     
ล้านบาท 

50      
ล้านบาท 

จัดหางบประมาณวิจัย
จากแหล่งทุนภายใน
และภายนอก 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม    
การจัดการ    
● งานศูนย์ภาษา 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ 
ลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความม่ังคั่ง 
และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์      
เพื่อเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 

2.2.1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสริม
การผลิตผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

●  ส่งเสริมและสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
● อบรม สัมมนาเพ่ือเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย 
ผลิตนวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 
● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติการวิจัย และการท า
วิจัยร่วมระหว่างเครือข่าย 
● พัฒนาบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติส่งเสริม 
สนับสนุนการไปน าเสนอ
ผลงานในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

● ส่งเสริมให้อาจารย์
ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมลู 
TCI ISI SJR และScopus 
● ส่งเสริม สนับสนุน   
การให้ความรู้ด้านการวิจัย
ให้กับนักศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัยเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ด้านการวิจัย 

 2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจด
ทะเบียนจาก
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 

2.2.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจน
มีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

  ระดับ 
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยเชิงประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

● คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
● คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

● คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

● คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

 2.2.3. โครงการ
จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.3.1 จ านวน
ครั้งการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

2 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

● คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
● คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
● คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

● บัณฑิตวิทยาลัย 

● สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/ 
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

2.3. พัฒนาการ
ผลิตผลการวิจัย
ของอาจารย์ด้าน
การผลิตหรือ
พัฒนาครู 
 

2.3.1โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือ     
พัฒนาครู 

2.3.1.1ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริม เพื่อผลิตผล
งานวิจัย ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิต
หรือพัฒนาครู 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ส่งเสริมอาจารย์ผลิตผล
งานวิจัย ด้านการผลิต
หรือพัฒนาครูเพื่อให้
ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการผลิตหรือ   
พัฒนาครู 

● คณะครุศาสตร์ 
● ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ            
● สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน  

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ระดับ 5 มีการจดทะเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/         
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

3.1  สร้าง
เครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติ      
จากภายในและ
ภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

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

3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้าน
ในจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้วที่มี
ฐานข้อมูลต าบลในการ
คัดเลือกชุมชนส าคัญ
เพื่อใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  30 
หมู่บ้าน 

 

30 
หมู่บ้าน 

 

30  
หมู่บ้าน 

 
 

● สร้างเครือข่ายร่วมกับ
ท้องถิ่น 

● ส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน 

● จัดท าฐานข้อมูล
หมู่บ้าน 

● รายงานฐานข้อมูล
หมู่บ้าน 

● คัดเลือกหมู่บ้านที่
ส าคัญเพื่อท ากิจกรรม
พันธกิจสัมพันธ์ 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ
สระแก้ว 

● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

● ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
1.เกษตร 2 หมู่บ้าน 
2.วิทยาศาสตร์ 8 
หมู่บ้าน 
3.ครุศาสตร์ 2 หมู่บ้าน  
4.มนุษยศาสตร์ 2   
หมู่บ้าน 
5.เทคโนอุต 3 หมู่บ้าน 
6.วจก. 2 หมู่บ้าน 
7.สาธารณสุข 4 
หมู่บ้าน 
8.นวัตกรรม 6 หมู่บ้าน 
9.สระแก้ว 13 หมู่บ้าน 
10. GE 4 หมู่บ้าน 
11.สสร. 6 หมู่บ้าน 
รวม 52 หมู่บ้าน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/         
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

3.1.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่     
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ      
5 

● สร้างประมวลองค์
ความรู้ 
● สร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น  
● จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายเพื่อพัฒนา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น 
● การบรรยาย
สาธารณะ (Public 
Lecture) 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ
สระแก้ว 
● ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 

 

 3.1.2 โครงการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษามีการ
ลงพื้นที่
ด าเนินงาน         
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมี
การลงพื้นที่ด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

สนับสนุน ส่งเสริมให้
นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปด าเนินกิจกรรม
พันธกิจสัมพันธ์ใน
รายวิชา VGE109 อัต
ลักษณ์บัณฑิตวไลย
อลงกรณ์ 

งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/         
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

3.2 พัฒนาศูนย์
เรียนรู้โครงการ
ตามแนว
พระราชด าริหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
และเฉลิมพระ
เกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ 

3.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ
และหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.2.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรและนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา /เรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

● กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชด าริและ         
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักศึกษา บุคลากรใหม่
และประชาชนในท้องถิ่น 
● ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
ประชาชนทั่วไปใน
ท้องถิ่น 
● จัดกิจกรรม 
นิทรรศการ โครงการวัน
ส าคัญ กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรต ิ

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
 
 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 

 

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

  >4.51 >4.51 >4.51 

3.2.1.3 จ านวน
โครงการนิทรรศการวัน
ส าคัญ 

   5 
โครงการ 

5
โครงการ 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 

 

3.2 พัฒนา
โครงการตาม
แนวพระราชด าริ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ  

3.2.2 โครงการ 
อนุรักษ์  
พันธุกรรมพืช    
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

3.2.2.1 ร้อยละของการ
ด าเนินงานโครงการที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

- ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

รอ้ยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

● กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมและปลูกรักษา
ทรัพยากร 
● กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร โดย
น าพืชสมุนไพรมาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ 
● กิจกรรมท าหนังสือสื่อ
ฐานข้อมูลและเว็บไชต์

งานโครงการ
อนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช 

งานโครงการ
อนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชฯ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/         
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

เผยแพรค่วามรู้ 
● กิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
● กิจกรรมจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

3.3  พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาให้
เกิดการเรียนรู้
รองรับการ
ปฏิรูปการศึกษา
และสร้าง
เครือข่ายการ
พัฒนาครู
ประจ าการแบบ 
Coaching  

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

3.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาครู
ประจ าการแบบ  
Coaching 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

● สร้างประมวลองค์
ความรู้ 
● สรา้งเครือข่ายถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาครู
ประจ าการแบบ Coaching   
● เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักรู้ของการพัฒนาครู
ประจ าการแบบ Coaching 
● สร้างมาตรฐาน 
ฝึกอบรมและพัฒนาครูมือ
อาชีพ 

งานพัฒนาครูและ
บุคลาการทาง
การศึกษา  
คณะครุศาสตร์ 

งานพัฒนาครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
คณะครุ
ศาสตร์ 
 

 

3.4 พัฒนา
โรงเรียนสาธิตให้
เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและ
การวิจัย เป็น
ต้นแบบให้กับ
โรงเรียนใน
ท้องถิ่น 
 

3.4.1โครงการ
พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการ
และการวิจัย
เป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียน
ในท้องถิ่น 
 

3.4.1.1ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้
เป็นศูนย์ปฏิบัติการและ
การวิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

  ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

● กิจกรรมพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการและการวิจัย
โดยเชื่อมโยงกับ
โรงเรียนเครือข่ายและ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

● กิจกรรมพัฒนาครู
โรงเรียนสาธิตให้เป็นครู
มืออาชีพพร้อมเป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้าง

ร.ร.สาธิต   ร.ร.สาธิต   
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/         
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ด้านการสอน ด้าน
หลักสูตรและการวิจัย 

● กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมทั้งทางด้าน
หลักสูตร การเรียนการ
สอน ระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาเพื่อ
เป็นต้นแบบให้กับโรง
เกรียนเครือข่ายและ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

● กิจกรรมเผยแพร่  
จัดอบรมนวัตกรรม
ต้นแบบการประเมินผล
และติดตามช่วยเหลือ 

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  

  ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน และมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
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  ตัวชี้วัดที่ 3.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching 
  ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการน าเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 
 
  ตัวชี้วัดที่ 3.4.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
  ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการก าหนดแผนการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  
  ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 

ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 
ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการด าเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู หรือครูต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา 
ระดับ 5 โรงเรียนท้องถิ่นน าองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปด าเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีหลักฐานประจักษ์  
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 เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ/     
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 บริหารจัดการ 
งานส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้ง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการ 
งานส่งเสริม
ศาสนาท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ผลการ       
ด าเนินงานตาม   
ระบบกลไกล
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

   5 
ข้อ 

 5  
ข้อ 

● จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
● ประกวดผลงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ 

● สร้างผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯสระแก้ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

● งานศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

● ร.ร.สาธิต  

งานศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนาศึกษา 

 

4.2.สร้างเครือข่าย
หรือแลกเปลี่ยน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในระดับ
ท้องถิ่นและระดับ
นานาชาติ 

4.2.1 โครงการ
สร้างเครือข่ายหรือ
จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

4.2.1.1 จ านวน
เครือข่ายพันธมิตรที่มี
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

- 1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

● สร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

● จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม  
กองพัฒนานักศึกษา 

งานศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนาศึกษา 

 

4.3 พัฒนาระบบ
กลไกการบริหาร
จัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

4.3.1. โครงการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

4.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

-  ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

กิจกรรมสร้างสรรค์จาก
ศิลปวัฒนธรรม เช่นการจัด
งานแสดงผลงาน การ
ประชุมวิชาการกับ
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
 

● งานบริหาร
ทรัพย์สินและจัดการ
รายได้ 
● งานศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

งานศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 
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หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
 ตัวชี้วัด  4.1.1.1 ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์การประเมิน 
1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธ ารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและ

สรร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย  
4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสาน ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ  
5. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู่ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากที่เข็มแข็งในสังคม

ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ  
6. ทุกคณะจัดท าหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ในด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม โดยน าจุดเด่น

ของอัตตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี มาสร้างคุณค่าใหม่หรือความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้กับประเทศบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ศิลปวัฒนธรรม สามารถประยุกต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสอดรับกับสังคมโลกสุมัยใหม่  

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ      

1-2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ /   
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ให้มีสรรมถนะที่
เป็นเลิศพร้อมม
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็น
เลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

● จัดท าแผนอัตราก าลัง 
และแผนพัฒนาบุคลากร  
● ประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผน 

● บริหารเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนเงินประจ า
ต าแหน่ง  
● บริหารกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

● กิจกรรมสร้างสรรค์และ
พัฒนาบุคลากร   
● สนับสนุนให้บุคลากรท า
ผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

● พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร  
● ประเมินผลความพึงพอใจ
ที่มีต่อสถาบัน 

● ค่าตอบแทนล่วงเวลา     
เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าที่
ส านักงาน  
● จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ VRU Professional 
License 

ทุกหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ /   
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

5.2 เสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาลและ  
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม 
 
 

5.2.1 โครงการ
พัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

5.2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการของ
การพัฒนาระบบ
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

  ระดับ 
 4 

ระดับ  
5 
 

ระดับ 
5 
 
 

พัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

งานบริหารงานบุคคล   
ส านักงานอธิการบดี 

งานบริหารงานบุคคล  
ส านักงานอธิการบดี 

 

5.2.2 โครงการ
พัฒนาและแก้ไข
กฎหมาย  
  

5.2.2.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ได้รับการ
พัฒนาแก้ไขกฎตาม
แผน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

กิจกรรมปรับปรุง จัดท า
แผนพัฒนา แก้ไข
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

งานนิติการ  
ส านักงานอธิการบดี 

งานนิติการ  
ส านักงาน
อธิการบดี 

 

5.2.3 โครงการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ    
3 

ระดับ    
4 

ระดับ    
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

● การจัดการความรู้ 
● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้  จากการ
ปฏิบัติการวิจัยระหว่าง
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไปในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
 

หน่วยงานทั้งหมด งานศูนย์พัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ /   
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

5.3 พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ  

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

  ระดับ  
5 
 

ระดับ  
5 

ระดับ 
 5 

กิจกรรมการบริหารจัดการ
การประกันการศึกษา
คุณภาพภายใน (IQA) 
 

หน่วยงานทั้งหมด งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

 

5.3.1.2. ระดับ
ความส าเร็จการ
จัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ  
3 

ระดับ  
4 

ระดับ 
 5 

ระดับ 
 5 

ระดับ  
5 

กิจกรรมการจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 

งานมาตรฐานและ
การจัดการคุณภาพ 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล   
การบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

● กิจกรรมก ากับติดตาม           
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยการประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยและคณะ 

● การบริหารส านักงาน            
(วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์และ
วัสดุการศึกษา เชื้อเพลิง 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ) 
● ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานที่ 
● ค่าเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา 

หน่วยงานทั้งหมด 
 

กองนโยบายและแผน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ /   
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

● การบริหารความเสี่ยง  
● การตรวจสอบภายใน 

 5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กรและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของ       
การด าเนินการ
สื่อสารองค์การ
และการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
 

ระดับ  
3 

ระดับ  
4 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ 
5 

●  จัดท าแผนสื่อสารองค์กร
และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

● ด าเนินการตามแผนสื่อสาร
องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 

● ประเมินผลงานตามแผน
สื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบรูณา
การ (IMC) 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด
ส านักงานอธิการบดี 
 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด
ส านักงานอธิการบดี 
 

 

 5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัด
ประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

● ประชุมคณะกรรมการใน
หน่วยงาน 

● ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ  

● ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  

● ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย 

● ประชุมส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

● คณะกรรมการอ่ืนๆ 

● ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

● หน่วยงานทั้งหมด 

● ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  

● ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

● หน่วยงาน
ทั้งหมด 

● ส านักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ /   
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวที่มี
สุนทรียะการ
อนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีความพร้อม
ด้านอาคาร
สถานที่ 
 
 

5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสี
เขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย     
สีเขียว  

  ระดับ  
4 

ระดับ  
5 

ระดับ 
5 

● พัฒนาส่ิงแวดล้อมบริเวณ
รอบอาคาร สถานที่  

● การจัดการด้านพลังงาน 

● การจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัย  

● การจัดการน้ า  
● การจัดการอากาศ 

● การจัดการความปลอดภัย  
● การปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค พื้นฐาน 

● การปรับปรุงระบบการขนส่ง 

● จัดท าพื้นที่ส าหรับนักศึกษา
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน       
(Co-Working Space) 

● งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

● งานส่งเริมสุขภาพ 

● งานอาคารสถานที่ 
● ทุกหน่วยงานทั้งหมด 

งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานอธิการบดี 

 

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi 

5.6.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา     
การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน การ
เรียนรู ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 
 

>3.51 >3.51 >4.51 >4.51 >4.51 ● จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
● พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
● พัฒนาฐานข้อมูลการ
เรียนรู้ 
 

● ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

● ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ /   
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

residential 
University 

 5.6.1.2 ร้อยละ
ของทรัพยากรที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เช่น หนังสือต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูล เพื่อ
การสืบค้นที่
เพิ่มขึ้นต่อปี 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi 
residential 
University 

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

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

>3.51 >3.51 >4.51 >4.51 >4.51 ● จัดหาและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย 
● พัฒนาจุดพื้นให้บริการ
สัญญาอินเตอร์เน็ตไร้สายที่
มีเสถียรสภาพ ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 
● พัฒนาฐานข้อมูล และ
สารสนเทศเพื่อการ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

● งานสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ 
● หน่วยงานทั้งหมด 

งานสารสนทศและ
คอมพิวเตอร์  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ข้อเสนอแนะ /   
ค่าเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

5.7 บริหารจัดการ
รายได้จาก
สินทรัพย์  

5.7.1 โครงการ
บริหารจัดการ
รายได้จาก
สินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนการบริหาร
จัดการรายได้ของ
สินทรัพย์  

  ระดับ 

 4 

ระดับ  
4 

ระดับ  
5 

● กิจกรรมจัดหารายได้จาก
สินทรัพย์ 

● กิจกรรมสนับสนุนหรือ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

● กิจกรรมบริหารส านัก
บริหารทรัพย์สินและรายได้ 

งานบริหาร
ทรัพย์สินและรายได้ 

งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

 

5.8 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียน
สาธิต 

5.8.1 โครงพัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

● จัดสวัสดิการส าหรับนักเรียน 

● บริหารจัดการส านักงาน 

● สานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน 
และผู้ปกครอง  

● ซ่อมบ ารุง และพัฒนาอาคาร
สถานที่บริหารห้องปฏิบัติการ  

● ประเมินการสอนและพัฒนา
สมรรถนะการสอน 

● พัฒนาสมรรถนะและ
จรรยาบรรณครูมืออาชีพ 

● บริหารงานบุคคล 

● ประชาสัมพันธ์และการรับ
สมัครนักเรียน  

● จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการ
ศึกษา 

● ค่าหนังสือเรียน               
ค่าเครื่องแบบนักเรียน         
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

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

5.8.1.2 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกมิติ 

   มากกว่า
ร้อยละ

85 

มากกว่า 
ร้อยละ  
85 
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หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

 
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ระดับ 1  มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน  การประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบการประกันคณุภาพหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1.  มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
2.  มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุก

ภาคการศึกษา 
3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคระเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าต่อเน่ือง 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ระดับมหาวิทยาลัย  
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหยดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคระ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
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ตัวชีว้ัดที่ 5.3.1.2 ระดับความส าเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

 
 ตัวชี้วัดที่ 5.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  

 
 ตัวชี้วัดที่ 5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51  

 
ตัวชี้วัดที่ 5.7.1.1 ระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

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

 
3.1 นิยามศพัทต์ัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

3.1.1 เป้าประสงค์ที่ 1 บณัฑติมีคณุภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคดิวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ลอดชีวิต มีศกัยภาพสอดคล้องกบั
การพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
1.1.2 หลักสูตรระดับปรญิญาตรบีัณฑิตศึกษา   
นิยามศัพท์ 

  หลกัสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรอืหลายอนุศาสตร ์หรือจากการปฏิบัตมิาผสมผสาน
ใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
1.2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รบัการเผยแพรร่ะดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 
1.2.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกยอ่งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
นิยามศัพท์ 
● ผลงานที่ได้รบัรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึงผลงานที่เผยแพร่ลกัษณะใดลักษณะหนึง่ เช่น 

การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็น
ระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาตัดเลอืกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรบัในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มี
ความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบทีเ่หมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมี
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คณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมน าเสนอผลงานไม่นอ้ยกว่า 5 หน่วยงาน 
2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทกุประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุม่อาเซียน) 
3.ผลงานที่ได้รบัการอ้างองิหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ทีร่ะบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมหีลักฐานก่อใหเ้กิดประโยชน์ชัดเจน 
● ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ไดร้ับการเผยแพรร่ะดบัชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยหรอืบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานการสบืเนื่องจากการประชุม โดยมกีองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมผีูป้ระเมินบทความทีเ่ช่ียวชาญในสาขานั้นๆ 
1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
2. ระดบันานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

ตัวชี้วัด 1.6 จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
นิยามศัพท์  
● แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรอืข้ันตอนการปฏิบตัิงานที่ท าใหส้ถาบันประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรอื

วิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานความส าเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมกีารสรุปวิธีปฏิบัติ หรอืข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทกึเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  

● การนับแนวปฏิบัตทิี่ดีไม่นับซ้ ากับปีทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัดท่ี 1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 

1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดบั B1 ข้ึนไป 
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดบั B2  ข้ึนไป 
นิยามศัพท์ 
● นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปรญิญาตรกี าลังศึกษาอยู่ช้ันปทีี่ 4 ของทุกคณะ วิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปทีี่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  นักศึกษาระดบับัณฑิตก าลังศึกษาช้ันปสีุดท้าย ระหว่างวันที่   1 
ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

● กรอบอ้างองิความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเ่ป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : 
CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดบั ดังต่อไปนี ้
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Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซบัซอ้นในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความ

คิดเห็นความรูส้ึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการท างาน หรอืด้านการศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
สามารถพูดและเขียนข้อความทีซ่ับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้ค าเช่ือมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกลเ้คียงเจ้าของภาษา สามารถ
ใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสือ่สารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านวรรณกรรม) ได้
เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรบัพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทกุเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

ข้ึน  รวมทั้งจะอ่านและท าความเข้าใจบทความทีม่ีเนื้อหายากขึ้นได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญขอข้อความทั่วๆไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรอืสนใจ เช่น การท างาน 

โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความ
ฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 

Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมลูเกี่ยวกบัครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย 

สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง 
ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้งค าถาม
เกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รูจ้ักใครบ้าง       มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่าน้ีได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน 

ทั้งนี้สามารถสรปุเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล (The Common European Framework of 
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Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดบัการศึกษาได้ดังนี้  

 
  

ตัวชี้วัดท่ี 1.8 จ านวน Startup ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลยั 
 นิยามศัพท์ 

Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ตั้งเพื่อค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่ยงัไม่มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการท าธุรกิจที่ยงัไม่มีใคร
ท ามาก่อน 

  
ตัวชี้วัดท่ี 1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

นิยามศัพท์ 
ผลการส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีทีม่ีงานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 

2561 – 30 กันยายน 2562 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกท่ีจบการศึกษา  
นิยามศัพท์ 
สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ จบการศึกษาในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 ที่

สามารถสอบข้าราชการบรรจุครูไดร้ับราชการครู หรือไดร้ับข้ึนทะเบียนส ารองเพื่อเรียกเพื่อบรรจเุข้ารับราชาการ หรือ ได้ท างานเปน็ครูในสถานศึกษาเอกชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ ท่ีได้รับการบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น 

นิยามศัพท์ 
การท างานในท้องถ่ิน หมายถึง การท างานในภูมลิ าเนาตามทะเบียนบา้น หรอืการท างานในสถานศึกษาในจงัหวัดปทมุธานี และจงัหวัดสระแก้ว 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.14 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตท่ีมคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) แตล่ะรายวิชาผ่าน

เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
นิยามศัพท์ 
 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (ONET) อยู่ในระดับดี หมายถึง  ระดับผลคะแนน O-NET แตละกลมุสาระ 
ระดับ1 ปรับปรงุ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ ากวารอยละ 50 และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
ระดับ 2 พอใช หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ ากวารอยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกวารอยละ 50 แตต่ ากวาคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสงูกวาคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
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3.1.2 เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของ
ประเทศ 

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสรา้งนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

นิยามศัพท์ 
● งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อให้เกดิองค์

ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรูเ้ดิม 
● งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิง่ประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ

ที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพฒันาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเปน็ต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบกิ
ศาสตร์ ก่อใหเ้กิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ทีเ่ป็นที่ยอมรบัในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศลิปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ 
(visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) 
ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรปูแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รปูแบบต่างๆ   

● นวัตกรรม หมายถึง สิง่ใหมท่ี่เกิดจาการใช้ความรู่และความคิดสร้างสรรค์ที่มปีระโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบง่ออกเป็น 
4 รูปแบบ 

1) นวัตกรรมด้านผลิภัณฑ์ (product innovation)  
2) นวัตกรรมด้านบริการ(service innovation)  
3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process)  
4) รูปแบบธุรกจิใหม(่business model innovation)  
● ผลการด าเนินงานให้นบัตามปงีบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับ

นักศึกษาท าร่วมกัน 
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ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารยแ์ละนักวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
นิยามศัพท์ 
● การเผยแพรผ่ลงานวิจัยในทีป่ระชุมระดบัชาติหรอืนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการ และบทความ

ฉบับสมบรูณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีผลงานเป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอก
สถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยรอ้ยละ 25 โดยต้องมผีู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันด้วย และมบีทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 
3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

● การเผยแพรผ่ลงานวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการระดบันานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการ และบทความฉบับ
สมบรูณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจดัท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก หรอืผูท้รงคุณวุฒิที่มผีลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ 
อย่างน้อยรอ้ยละ 25 และต้องมีผูป้ระเมินบทความทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ัน และมีบทความทีม่าจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทิน ท่ีได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

นิยามศัพท์ 
● นับผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน  
● จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าที่ไดร้ับการอ้างองิในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ

บทความวิชาการที่ได้รบัการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฎอยู่ในฐานข้อมลู Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรอื ฐานข้อมูล
การจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand , 
Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดบันานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
       2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสทิธิบตัร เป็นต้น 
       2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถสร้างคุณค่าแก่ผูร้ับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถน าผลงานบริการ

วิชาการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา 
นิยามศัพท์ 
● งานวิจัยเชิงประยกุต์ หมายถึง ผลงานวิจัยทีมุ่่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทาง

ปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษา
โรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  

● สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รฐัออกแบบใหเ้พื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลติภัณฑ์(Product 
Design) ที่มลีักษณะตามทีก่ฎหมายก าหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ใหผู้้ประดิษฐ์คิดค้นหรอืออกแบบผลิตภัณฑ์ มสีิทธิทีจ่ะผลิตสินค้าจ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผูเ้ดียว 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

● อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รฐัออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐท์ี่มลีักษณะคล้ายกบัการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ทีม่ี
ระดับการพฒันาเทคโนโลยีไมสู่งมาก หรือเป็นการประดิษฐคิ์ดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทัง้มีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรงุ
คุณภาพของผลผลิตให้ดีข้ึน หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้ึนห่า ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารกัษาโรค วิธีการในหารเก็บรกัษาพืชผักผลไม่ไม่ให้
เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   

ตัวชี้วัดท่ี 2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ท่ีได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
นิยามศัพท์ 
● งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มรีะเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการ

ประดิษฐ์คิดค้นทีผ่่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมลูตลอดจนสรปุอย่างเป็นระบบ  
● งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ  ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมกีารศึกษาค้นคว้าอย่าง

เป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบทีเ่หมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึง่มีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบกิศาสตรอ์ันก่อใหเ้กิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ทีเ่ป็น
ยอมรบัในวงชาชีพตามการจัดกลุม่ศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประตมิากรรม   
ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป ์
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นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรปูแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    

● ผลงานที่ได้รบัรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มี
ความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบทีเ่หมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

● ผลงานที่ได้รบัรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกบัเกณฑก์ารประเมิน ทั้งตอ้งมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานทีร่่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

● ผลงานที่ได้รบัรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรบัทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุม่อาเซียน) 

3.1.3 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
นิยามศัพท์ 
การน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการขับเคลือ่นมหาวิทยาลัย หมายถึง การน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามบรบิทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถงึความจ าเป็นทีจ่ะจะต้องมรีะบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่งกระทบทีเ่กิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู ้ความรอบคอบ และความระมัดระวังย่าง
ยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ซึง่หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ ความมีเหตุผล 
ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู ้

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสรา้งคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

นิยามศัพท์ 
● ผลของการบรกิารวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบรหิารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเช่ียวชาญ โดย

ค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ ผลของการบริการวิชาการก่อใหเ้กิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
● ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผูร้ับบรกิารชุมชนและสงัคม หมายถึง โครงการทีจ่ัดข้ึน เพื่อพัฒนาชุมชนหรือ

องค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรอืองค์กร
ภายนอกสามารถพึง่พาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
นิยามศัพท์  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบรหิารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหา และ 

พัฒนาชุมชนตนเองไปสูเ่ป้าหมายอย่างยัง่ยืน ชุมชนท้องถ่ินมีจิตส านึกสาธารณะ รูเ้ป้าหมาย เช่ือมั่นวิถีและพลงัชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและ
จัดการความสัมพันธ์กบัภาคี ใช้แผนการจัดการความรู่ และทุนชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองทกุด้านอย่างเป็นระบบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดท่ี 3.7 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
นิยามศัพท์ 
โรงเรียนในทอ้งถ่ิน หมายถึง โรงเรียนในพื้นที่จงัหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 

3.1.4 เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อ
ประชาชน 

ตัวชี้วัดท่ี 5.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการบริหารงานด้านบุคคล 
นิยามศัพท์  
● สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment)  หมายถึง  การบรหิารขีดความสามารถ และอัตราก าลงัเพือ่ให้งานของ

สถาบัน บรรลุผลส าเรจ็ การด าเนินการของสถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานเพือ่ให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการท างาน 
● ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลัง หมายถึง  

1. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตราก าลัง โดยมหาวิทยาลัยมี
วิธีการประเมินความต้องการด้านทกัษะ สมรรถนะ คุณสมบตัิที่ต้องการมีการรบัรองและระดบัก าลงัคนที่ต้องการ  

2. บุคลากรใหม่  มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความใหเ้ห็นถึงความ
หลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนทีส่ถาบันจ้างและของผูเ้รียน  

3. การท างานให้บรรลผุล  การจัดระบบและบริหารบุคลากร เพื่อ 
● ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จ 
● ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่  
● ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผูเ้รียน ลกูค้ากลุม่อื่น และการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
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● ให้มีผลการด าเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย  
4. กาจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรมีการเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขัดความสามารถและอัตราก าลังทีก่ าลัง

เปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ 
● การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของงสถาบัน เพือ่ให้ม่นใจว่าสามารถด าเนินการได้อย่าง

ต่อเนื่อง ปอ้งกันการลดจ านวนของบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบหากจ าเป็น 
● การเตรียมพร้อมและบรหิารช่วงที่มกีารเพิ่มของบุคลากร  
● การเตรียมบุคลากรเพือ่รบัหารเปลี่ยนแผลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจ าเป็น  

● บรรยากาศด้านบุคลากร  
1. สภาพแวดล้อมของที่ท างานมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเพือ่ให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมคีวาม

สะดวกในการท างานของบุคลากร มีตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรงุสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดล้อมการท างานที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างที่
ส าคัญในปจัจัย  

2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และมีนโยบาย ให้เหมาะสมตาม
ความต้องการของบุคลากรทีม่ีความหลากหลายและความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัดท่ี 5.11 ร้อยละหลักสูตรท่ีผ่านการขึ้นทะเบียน TQR  
นิยามศัพท์ 
TQR  หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพรเ่ป็นหลักสูตรทีม่ีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQR : Thai Quatifications Register)  
 
ตัวชี้วัดท่ี 5.15 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

นิยามศัพท์ 
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมัน่ของบุคลากรทัง้ในด้านจิตใจและสติปญัญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัย

ทัศนของมหาวิทยาลัย การสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพือ่ให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อก่อใหเ้กิดผลงานที่โดดเด่น วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนา
บุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าเพือ่ให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยท าใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมอย่างทุม่เทในการปรับปรงุและสร้าง
นวัตกรรม 
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● ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  
1. วัฒนธรรมองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มลีักษณะการสือ่สารทีเปิดกว้าง มผีลการด าเนินการทีโ่ดดเด่นและบุคลากรมี

ความผูกพันต่อสถาบัน วัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบคุลากร มหาวิทยาลัยเอื้ออ านาจ 
(empower) ให้กับบุคลากร  

2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผกูพัน  การก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญที่สง่ผลต่อความผกูพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  
3. การประเมินความผูกพัน  การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินความผกูพันของบุคลากร 

รวมทั้งความพงึพอใจ วิธีการและตัวช้ีวัดเหล่าน้ีมีความแตกต่างกันอย่างไร ส าหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใช่ตัวชีวัดอื่นๆ เช่น การ
คงอยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบคลากรเพื่อประเมินและปรับปรงุความผูกพันของบุคลากร 

4. การจัดการผลการด าเนินงาน สนับสนุนใหเ้กิดการผลการด าเนินการทีโ่ดดเด่นและสร้างความผกูพันกบับุคลากร ระบบดังกล่าวได้
พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การใหร้างวัล การยกยอ่งชมเชย และสิ่งจูงใจแกบุ่คลากร ระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิดเรื่อง
ต่อไปนี้ 

● การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อท าให้เกิดนวัตกรรม  
● การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนของผูเ้รียน  
● การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  
● การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

1. ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนบัสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร 
ผู้บริหาร และผู้น าแต่ละคน ระบบนี้ได้พจิารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้  

● การให้ความส าคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว  

● สนับสนุนการปรบัปรุงผลการด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม 

● สนับสนุนจริยธรรมและการด าเนินธุรกจิอย่างมีจริยธรรม  
● ปรับปรงุการมุ่งเน้นผูเ้รียน และลกูค้ากลุม่อื่น  

● ท าให้มั่นใจว่ามกีารถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรทีจ่ะลาออกหรือเกษียณอายุ  

● ท าให้มั่นใจว่ามกีารผลกัดันให้น าความรู้และทักษะใหมม่าใช้ในการท างาน  
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2. ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพฒันา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสทิธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูแ้ละ
การพัฒนาสถาบัน ในเรื่อง 

● หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความผกูพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ทีส่ าคัญของ
มหาวิทยาลัย 

● ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพื่อช้ีบ่งโอกาสส าหรบัการปรบัปรุงทั้งในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการใหก้าร
พัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร 

3. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดการความก้าวหน้านมหน้าที่การงานในมหาวิทยาลัย เพื่อใหบ้รรลุการวางแผนสืบทอด
ส าหรับต าแหนง่ผูบ้รหิารและผู้น า 

 

ตัวชี้วัดท่ี 5.16 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
นิยามศัพท์ 
● ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รบัผลกระทบ หรืออาจได้รบัผลกระทบจากการจากการด าเนินการและความส าเร็จของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้  
1. นายจ้าง  
2. บัณฑิต  
3. ผู้รับปบริการวิชาการ 
4. นักศึกษา  
5. บุคลากร  
6. ผู้ปกครอง 
7.ศิษย์เก่า  
8. ประชาชน  

   ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน  2. การบรกิารวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.การบรหิารจดัการ  
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ตัวชี้วัดท่ี  5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 นิยามศัพท์ 

นักเรียนในท้องถ่ิน หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพื้นทีจ่ังหวัดปทุมธานี และจงัหวัดสระแก้ว 
ตัวชี้วัดท่ี 5.18 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

นิยามศัพท์ 
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบรกิารวิชาการ การวิจัย จากบรหิารจัดการของส านักทรัพย์สินและรายได้ค่าเทอมของนักศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 5.20 อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operation Profit Margin)  
นิยามศัพท์ 
ก าไรจากการผลการด าเนินงาน แสดงใหเ้ห็นประสทิธิภาพในการขายของบริษัท ในการท าก าไร หลังจากหกัต้นทุนสินค้าและหัก

ค่าใช้จ่ายรวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งด ี 
เกณฑ์การค านวณ 

ก าไรจากการผลการด าเนินงาน 
X 100 = อัตราส่วนก าไรจากผลการด าเนินงาน (%) 

ทุนสุทธิ 
 
     

 ตัวชี้วัดท่ี 5.21  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้  
           เกณฑ์การค านวณ  
    

รายได้ –ร่ายจ่ายของสินค้าและบริการที่ขาย 
X 100 = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ROI 

ค่าใช้จ่ายของสินค้าบริการที่ขาย 
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3.2 นิยามศัพท์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 
3.2.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรท่ี

จัดการเรียนการสอนในคณะ 
นิยามศัพท์  
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning)  หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีม่ีผูเ้รียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดนเน้น

ให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพือ่สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรอื
กระบวนการทีส่ามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต  

โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

นิยามศัพท์ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ หมายถึง บุคลิกลกัษณะของบัณฑิตที่แสดงออกถึงทกัษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานใน

ปัจจุบันและอนาคตมีประสิทธิภาพตามทีห่น่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและตลาดแรงงานต้องการ โดยมีทกัษะมนศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 3R x 8C กล่าวคือ  

3R ได้แก่ 
1. Reading (อ่านออก) 
2. Writing (เขียนได)้ 
3. Arithmetics (คิดเลขเป็น) 

8C ได้แก่ 
1.ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and problem solving) 
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) 
3. ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork and leadership) 
4. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรูเ้ท่าทันสื่อ (Communications, information and media literacy) 
5. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 
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6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT literacy ) 
7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and learning skills) 
8.ความมีเมตตากรุณา (compassion) 

ดังนั้นทักษะของคนต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ (Knowledge Worker)  และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู ้(Learning Person) ไม่
ว่าจะประกอบสัมมาชีพอะไร 

 
 
 

โครงการท่ี 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 

นิยามศัพท์  
  ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

● ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดบัความรู้ภาษาจีนส าหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยส านักงานดูแลการสอน
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลกัที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดบัสงู  

3.2.2 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยื่นของประเทศ 

โครงการท่ี 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
นิยามศัพท์ 
● งานวิจัยเชิงประยกุต์ หมายถึง  ผลงานวิจัยทีมุ่่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยกุต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ  ให้เป็นประโยชน์ในทาง

ปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่น าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร 
ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  
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● การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจ
ชุมชน / วิสาหกจิขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิเพือ่การศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบรบิทชุมชน  

โครงการการท่ี 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 2.2.3.1 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

   นิยามศัพท์  
● การเผยแพรผ่ลงานวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการระดบัชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบรูณ์ 

(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรอืผูท้รงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรอืผู้ทรงคุณวุฒทิี่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่าง
น้อยร้อยละ  25 โดยต้องมผีู้ประเมินบทความที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาน้ันด้วย และมีบทความทีม่าจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

● การเผยแพรผ่ลงานวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการระดบันานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการ และบทความฉบบั
สมบรูณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีผลงานเป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่าง
น้อยร้อยละ  25  และมผีู้ประเมินบทความที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาน้ันด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างนอ้ย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 
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