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สวนท่ี 1 

แผนกลยุทธ คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569  

 

ปรัชญา 
ความรู คูคุณธรรม นําสรางเสริมสุขภาพ    

ปณธิาน  
ปรชัญาของทองถ่ินเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 

อัตลักษณ     
ใฝเรียนรู อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน และนวัตกรรม 

เอกลักษณ  
 สรางเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คานิยม  
   V     :     Visionary      รอบรู มีวิสยัทัศน 

  R     :     Reform      ปรับปรุงใหดีข้ึนเปนไปไดจริง 

   U     :     Unity      น้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

   P     :     Public mind     จิตอาสา 

   H     :     Healthy      สุขภาพกาย-ใจ ดี 

สมรรถนะหลัก 
บูรณาการขามศาสตรเพื่อพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน 

วัฒนธรรมองคกร 
ทํางานเปนทีม จิตอาสา พัฒนาทองถิ่น 
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วิสัยทัศน  
คณะสาธารณสุขศาสตรช้ันนําในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏดานความรอบรูทางสุขภาพและพัฒนาสุขภาพชุมชนบนความรวมมือของภาคีเครือขายทางสังคมในป 

2569 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน 
 1.คณะสาธารณสุขศาสตรชั้นนํา 1 ใน 3 ดานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในป 2567 

2.คณะสาธารณสุขศาสตรชั้นนําอันดับที ่1 ดานบริการวชิาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในป 2569 
 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตและผูเรียนเปนผูรอบรูดานสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

กอใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 2. พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมสามารถสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความรวมมือกับภาคีเครือขายทางสังคมทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนทองถ่ิน 
 3. ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน สูการเปนองคกรเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
 4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) ของคณะเกื้อกูลการเรียนรูและการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวัตกรรมทําใหชุมชนภายในคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย  มี
คุณภาพชีวติที่ด ี
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เปาประสงค 
 1. บัณฑิตและผูเรียนเปนผูรอบรูดานสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงกอใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 
 2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความรวมมือกับภาคีเครือขายทางสังคมท้ังภาครัฐ เอกชนและชุมชนทองถ่ิน 
 3. เกิดความรวมมือกับภาคีเครือขายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น สูการเปนองคกรเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ รวมท้ังสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 4. ระบบนิเวศ (Ecological) ของคณะเก้ือกูลการเรียนรูและการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวัตกรรมทําใหชุมชนภายในคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย  มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
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การวิเคราะหและประเมินปจจัยภายในท่ีมีผลกระทบตอองคกร (SWOT Analysis) 
ดานวิชาการ 
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ดานวิจัย 
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ดานความรับผิดชอบตอสังคม 
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ดานการบริหาร 
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เปาประสงค และตัวชี้วัดเปาประสงค 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบดาํเนินการ ผูกํากับติดตาม 
2565 2566 2567 2568 2569 

VRU_เปาประสงค 1 บัณฑิตและผูเรียนเปนผูรอบรูดานสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ วศิวกรสังคม เพ่ือเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงกอใหเกิดประโยชนตอสังคม 
PH_เปาประสงค 1 บัณฑิตและผูเรียนเปนผูรอบรูดานสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
กอใหเกิดประโยชนตอสังคม 
1.1 จํานวนนักศึกษาคงอยูทุกระดับการศึกษา  

- นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คน 500 500 

 

500 

 

500 

 

500 

- รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และ 
รองคณบดฝีายบริหาร

และการวางแผน 

 - นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
คน 50 60 

70 80 90 - รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง
คณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน 
 - นักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหนวยกิต 

คน 15 15 
 

15 
 

20 
 

20 
- รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย 
- ประธานหลักสูตร 

รองคณบดฝีายบริหาร

และการวางแผน 

1.2 จํานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ  

หลักสูตร 
 

1 1 
1 1 1 - รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย 
- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง
คณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน 
1.3 จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาการสงเสริมพื้นท่ี

นวัตกรรม (Innovation Sandbox)  หลักสูตร 1 1 1 1 1 

- รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน 

1.4 รอยละของรายไดการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course)   
สรางทักษะใหม (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม 
(Upskill) ตอรายไดจากการจัดการศึกษา 

รอยละ 12 12 

 

12 

 

12 

 

12 

- รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ ผูกํากับติดตาม 

2565 2566 2567 2568 2569 
1.5 จํานวนผลงานสรางสรรคเชิงประจักษของนักศึกษาที่ไดรบั

รางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
ผลงาน 10 10 

 
10 

 
10 

 
10 

- รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

 
- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน 

1.6 จํานวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาที่ไดรับอางอิง หรือใช
ประโยชนเชิงพาณิชย   ผลงาน 2 2 

 
2 

 
2 

 
2 

- รองคณบดีฝายวชิาการ
และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน 

1.7 จํานวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่ไดรบั
การเผยแพรระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ กพอ. 
กําหนด  

ผลงาน 20 20 

 
20 

 
20 

 
20 

- รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรอง

คณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน 

1.8 จํานวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากลภายใต
ขอตกลง (MOU) รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยตางประเทศ  

กิจกรรม 1 1 

1 1 1 - รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

 

คณบดี และรอง

คณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน 

1.9 จํานวนวิศวกรสังคม ผูประกอบการใหมฝกหัด (Startup) ที่เกิด
จากการบมเพาะ  
- วศิวกรสังคม 

คน 1 1 
 
1 

 
2 

 
2 

รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา
และพันธกิจสัมพันธ 

คณบดี และรองคณบดี
ฝายบริหารและการ

วางแผน 
- ผูประกอบการใหมฝกหัด (Startup) 

ราย 1 1 
1 2 2 รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา

และพันธกิจสัมพันธ 
คณบดี และรองคณบดี
ฝายบริหารและการ

วางแผน 
1.10 จํานวนชุมชนที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกตใชองคความรู

ในการปฏิบัติงานจริงแกไขปญหาและการพัฒนาชุมชนในมิติ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
 

ชุมชน 1 1 

 
1 

 
1 

 
1 

รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา
และพันธกิจสัมพันธ 

 

คณบดี และรองคณบดี
ฝายบริหารและการ

วางแผน 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ ผูกํากับติดตาม 

2565 2566 2567 2568 2569 
1.11 รอยละของหลักสูตรที่มีศิษยเกาจากภายนอกมหาวิทยาลัย

หรือผูทรงคณุวุฒิรวมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior Citizen 
Engagement index)  

รอยละ 50 50 

 
50 
 

 
50 

 
50 

รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา
และพันธกิจสัมพันธ 
- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี
ฝายบริหารและการ

วางแผน 

1.12 อัตราการมีงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/
ศึกษาตอ ภายใน 1 ป  
ระดับดับปริญญาตร ี- สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ (90) 
ระดับบัณฑิตศึกษา - สาขาวิทยาศาสตร (70) 

รอยละ 
 

90 
70 

90 
80 

 
90 
90 

 
90 
90 

 
90 

100 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา

และพันธกิจสัมพันธ 
- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี
ฝายบริหารและการ

วางแผน 

1.13 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 
 
 

คาเฉลี่ย 
มากกวา 

4.00 
 

มากกวา 
4.00 

 

มากกวา 
4.00 

 

มากกวา 
4.00 

 

มากกวา 
4.00 

 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา

และพันธกิจสัมพันธ 
- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี
ฝายบริหารและการ

วางแผน 

1.14 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
และทักษะดานภาษาอังกฤษ  
- ทักษะดานเทคโนโลยดิีจิทัล (IC3) 
- ทักษะดานภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ระดับ B1 (ปริญญาตร)ี  
ระดับ B2  (ปริญญาโท) 

รอยละ 
 

รอยละ 
รอยละ 

 
90 
 

80 
80 

 
90 
 

80 
80 

 
90 
 

80 
80 

 
90 
 

80 
80 

 
90 
 

80 
80 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี
ฝายบริหารและการ

วางแผน 

VRU_เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความรวมมือกับภาคีเครือขายทางสังคมท้ังภาครฐั เอกชนและชุมชนทองถิ่น 

PH_เปาประสงค 2 วจัิยและนวัตกรรมสามารถสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความรวมมือกับภาคีเครือขายทางสังคมทั้งภาครฐั เอกชนและชุมชนทองถ่ิน 

2.1 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่และเชิงประเด็นดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการ
และการทองเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสรางเสริม

ลานบาท 3 3 3 3 3 
- รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย 
- ประธานหลักสูตร 

คณบดีและ 
รองคณบดฝีายบริหาร

และการวางแผน 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ ผูกํากับติดตาม 

2565 2566 2567 2568 2569 
สุขภาพและส่ิงแวดลอม 

2.2 จํานวนผลงานวิจัยที่ถูกนําใชประโยชนในชุมชนและเชิง
พาณิชย  ผลงาน 1 1 1 1 1 

- รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

 

คณบดีและ 
รองคณบดฝีายบริหาร

และการวางแผน 
2.3 รอยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติและนานาชาติตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและ
เชิงประเด็นดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการและการ
ทองเท่ียว การเกษตรและอาหาร  การสงเสริมสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอมตอผลงานวิจัยทั้งหมด   

รอยละ 40 40 40 40 40 

- รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

 

คณบดีและ 
รองคณบดฝีายบริหาร

และการวางแผน 

2.4 จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่และเชิงประเด็น ดานการจัดการเรยีนรู ดานการบริการ
และการทองเทียว การเกษตรและอาหาร การสงเสริมสุขภาพ
และส่ิงแวดลอม ที่มีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
อาทิ การจดสิทธิบัตร และการจดอนุสิทธบิัตร  

ผลงาน 1 1 1 1 1 

- รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

 

คณบดีและ 
รองคณบดฝีายบริหาร

และการวางแผน 

2.5 จํานวนโครงการวิจัยที่ถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ 
โครงการ - - 

 
- 

 
- 

 
- 

- รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

 

คณบดีและ 
รองคณบดฝีายบริหาร

และการวางแผน 
2.6 จํานวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานภาครฐั และภาคเอกชน ในการแกไขปญหาความ 
เหลื่อมลํ้า เสริมสรางพลังทางสังคม เพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนและทองถ่ินในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 

สัญญา/ 
โครงการ 

1 1 1 1 1 

- รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

 

คณบดีและ 
รองคณบดฝีายบริหาร

และการวางแผน 

2.7 จํานวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ องคความรูใหมที่เกิดท่ีเกิดจาก
ความรวมมือกับหนวยงานภาครฐั และเอกชนในการแกไข
ปญหาชุมชน  

ผลงาน 5 5 5 5 5 
- รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย 
 

คณบดีและ 
รองคณบดฝีายบริหาร

และการวางแผน 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ ผูกํากับติดตาม 

2565 2566 2567 2568 2569 

VRU_เปาประสงคที่ 3 เกิดความรวมมือกับภาคีเครือขายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน สูการเปนองคกรเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
PH_เปาประสงคท่ี 3 เกิดความรวมมือกับภาคีเครือขายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น สูการเปนองคกรเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.1 จํานวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเอง  

ชุมชน 1 1 1 1 1 
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ 

คณบดีและรองคณบดี
ฝายบริหารและการ

วางแผน 
3.2 รอยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารยและผูมีสวนไดสวนเสีย                

ใชชุมชนทองถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนา
เพื่อสรางการเปล่ียนแปลงในพ้ืนที ่ 

รอยละ 60 60 60 60 60 
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ 

คณบดีและรองคณบดี
ฝายบริหารและการ

วางแผน 
3.3 จํานวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นําไปใชเพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี เรื่อง 1 1 
1 1 1 รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ 

คณบดีและรองคณบดี
ฝายบริหารและการ

วางแผน 
3.4 รอยละของจํานวนเงินท่ีไดรับจากการใหบริการวิชาการเพื่อ

จัดหารายไดตอจํานวนเงินรายไดทั้งหมด 
รอยละ 

 
5 5 

5 5 5 คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการดําเนินงาน

บริการวชิาการจัดหารายได 

คณบดีและรองคณบดี
ฝายบริหารและการ

วางแผน 

VRU_เปาประสงค 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเก้ือกูลการเรียนรูและการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวตักรรมทําใหชุมชนมหาวิทยาลัยและผูมีสวนได
สวนเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
PH_เปาประสงค 4 ระบบนิเวศ (Ecological) ของคณะเก้ือกูลการเรียนรูและการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวัตกรรมทําใหชุมชนภายในคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย  มี
คุณภาพชีวติท่ีดี 
4.1 ผลการจัดระดับคณะสีเขียว  ลําดับ - - - - -   

4.2. คาเฉล่ียความพึงพอใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือขาย  คาเฉลี่ย 

มากกวา 
4.00 

มาก 
กวา
4.00 

มาก 
กวา
4.00 

มากกวา
4.00 

มากกวา
4.00 

รองคณบดีฝายบริหารและ
การวางแผน 

 

คณบดี 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ ผูกํากับติดตาม 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.3 รอยละของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมคณะ/วิทยาลัยท่ีมี

การดําเนินการสําเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม 
(Innovation Space )  

รอยละ 60 60 60 60 60 
รองคณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน 
 

คณบดี 

4.4 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

รอยละ 90 
90 90 90 90 รองคณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน 
คณบดี 

4.5  ผลการประเมินตามเกณฑ คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)  

คะแนน 200 200 
 

250 
 

300 
 

350 
รองคณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน 
คณบดี 

4.6 คาเฉล่ียความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะ 
คะแนน 

มากก
วา

4.00 

มากก
วา

4.00 

มากก
วา

4.00 

มากกวา
4.00 

มากกวา
4.00 

รองคณบดีฝายบริหารและ
การวางแผน 

คณบดี 
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ยุทธศาสตร และกลยุทธ คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรู มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ วิศวกรทางสังคม  
กลยทุธ 

1.1 สรางความรวมมือทั้งภายในหรือภายนอกสถาบัน ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ 
1.2 พัฒนาเนื้อหารายหลักสูตร สูการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
1.3 ยกระดับการเรียนรูตามปรัชญาการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy)  
1.4  ออกแบบหลักสูตรใหสามารถเทยีบโอนประสบการณ สะสมหนวยกิต 
1.5 สรางบัณฑิตและผูเรียนรอบรูดานสุขภาพที่มสีมรรถนะสูง บมเพาะความเปนผูประกอบการ จิตอาสา สรางวศิวกรสังคม และทักษะเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
1.6 พัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอยอดองคความรูและสืบสานภูมิปญญา 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัย การสรางนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  
กลยุทธ 

2.1 พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทยเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น  
2.2 พัฒนาขอเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยใชฐานขอมูลชุมชนและขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ  
2.3 สรางเครอืขายดานการวิจัยในการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา เสริมพลังทางสังคม  
2.4 สรางเครอืขายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาชุมชนทองถิ่นภาคีเครือขายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน สูการเปนองคกรเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมท้ังสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค  

กลยุทธ  
3.1 พัฒนางานบริการวชิาการสูการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ตนแบบเพ่ือเรงผลิตผลงานวิชาการรับใชสังคม 
3.2 พัฒนาสงเสริมการสรางแบรนดเมืองแหงอนาคตตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
3.3 สรางเครือขายความรวมมือกับหุนสวนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  
3.4 พัฒนากระบวนการหองปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)  
3.5 ทํานุบํารุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
3.6 สงเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดําร ิ

 
 
ยุทธศาสตร 4  บรหิารจัดการคณะสูความเปนเลิศ 
กลยุทธ 

4.1 พัฒนาคณะเชิงนิเวศ (Green Faculty)  
4.2 พัฒนาคณะสูการเปนคณะดิจิทัล (Digital Faculty)  
4.3 พัฒนาคณะใหเปนคณะแหงการพัฒนาผูประกอบการ (Entrepreneurial Faculty)   
4.4 พัฒนาคณะแหงนวัตกรรม (Innovative Faculty)  
4.5 พัฒนาคณะท่ีมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance Faculty)  
4.6 พัฒนาคณะสูการเปนคณะที่เปนเลิศ (Excellence Faculty)  
4.7 พัฒนาคณะแหงความสุข (Happy Faculty) 
4.8 ปรับภาพลักษณองคกร (Rebranding) 
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โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรู มีมาตรฐานทางวชิาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ วิศวกรทางสังคม  

กลยุทธ โครงการ ตวัช้ีวัด 
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน/คําอธิบาย

เพ่ิมเตมิ 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ

และผูรายงาน 2565 2566 2567 2568 2569 
1.1 สรางความ
รวมมือทั้งภายใน
หรือภายนอก
สถาบัน ปรับปรุง
หรือพัฒนา
หลักสูตรแบบ
บูรณาการ 

1.1.1 โครงการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณา
การ  

1.1.1.1 ระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ที่มีบูรณาการ  

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  วธิีการ
สอน / คําอธบิายรายวิชาใน
หลักสูตรแบบบูรณาการระหวาง
ศาสตรดานวิทยาศาสตรและดาน
สังคมศาสตร 

รองคณบดีฝายวชิาการ

และวิจัย 

 

1.1.1.2 จํานวนหลักสูตรที่มี
การเรียนควบ 2 ปริญญา  

1 
หลัก 
สูตร 

1 
หลัก 

 
สูตร 

1 
หลักสูตร 

1 
หลัก 
สูตร 

1 
หลักสูตร 

 สํารวจและวิจัยความตองการของ
ตลาด 

 พัฒนาหลักสูตรเรียนควบ 2 
ปริญญา  

รองคณบดีฝายวชิาการ

และวิจัย 

1.1.2 โครงการสนับสนุนการ
เรียนรูแบบสะสม         
หนวยกิตและออกแบบ
หลักสูตรที่สามารถสราง
แผนการจัดการเรียนรูดวย
ตนเอง 
  
 

1.1.2.1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาปรับปรงุหลักสตูรที่
มีการเรียนการสอนแบบสะสม
หนวยกิต(สัมฤทธิบัตร) 

ระดับ
3 

ระดับ
3 

ระดับ
3 

ระดับ
3 

ระดับ
3 

 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรท่ีมีการ
เรียนรูแบบสะสมหนวยกิต 

 ประชาสัมพันธหลักสูตรการ
เรียนรูแบบสะสมหนวยกิต 

รองคณบดีฝายวชิาการ

และวิจัย 

1.1.2.2 รอยละของหลักสูตรที่
นักศึกษาสรางแผนการจัดการ
เรียนรูดวยตนเอง 

- - - รอยละ 
20 

รอยละ 
20 

 สํารวจและวิจัยความตองการของ
ตลาด 

 พัฒนาหลักสูตรที่สามารถสราง
แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 

รองคณบดีฝายวชิาการ

และวิจัย 

 1.1.3 โครงการสงเสริมการ
จัดการศึกษาบนพ้ืนที่
นวัตกรรม (Innovation 
Sandbox) 

1.1.3.1 ระดับความสําเร็จของ
การจัดการศึกษาบนพ้ืนที่
นวัตกรรม (Innovation 
Sandbox) 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

  พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม 
(Innovation Sandbox) 

รองคณบดีฝายวชิาการ

และวิจัย 
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กลยุทธ โครงการ ตวัช้ีวัด 
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน/คําอธิบาย

เพ่ิมเตมิ 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ

และผูรายงาน 2565 2566 2567 2568 2569 

  สนับสนุนทรัพยากรสําหรับการ
จัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม 
(Innovation Sandbox) 

1.2 พัฒนาเน้ือหา
รายวิชาในหลักสูตร
สูการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 

1.2.1 โครงการพัฒนา
รายวิชาในหลักสูตรเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองการเปนตองการ
ของประชาชนในทองถิ่น และ
หนวยงานภายนอก  

1.2.1.1. จํานวนหลักสูตร
ระยะสั้นที่เปดสอนเพื่อ 
Upskill/Reskill/Life Long 
Learning ที่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น และหนวยงาน
ภายนอก 

1 
หลัก 
สูตร 

1 
หลัก 
สูตร 

1 
หลัก 
สูตร 

1 
หลัก 
สูตร 

1 
หลัก 
สูตร 

 สํารวจความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น และ
หนวยงานภายนอก 

 ปรับปรุง/พัฒนา และเสนอ
หลักสูตรเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น 
และหนวยงานภายนอก 

 จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

 ถอดบทเรียนการดําเนินงาน 

รองคณบดีฝายวชิาการ

และวิจัย 

  1.2.1.2 ระดับความสําเร็จของ
การจัดการเรียนการสอนแบบ
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
Upskill/Reskill/  Life Long 
Learning ที่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น 
และหนวยงานภายนอก 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

รองคณบดีฝายวชิาการ

และวิจัย 

1.3. ยกระดับการ
เรียนรูตามปรัชญา
การจัดการเรยีนรู
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning 
Philosophy)   

1.3.1 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาการจัดการเรียนรู
เชิงผลิตภาพดวย
กระบวนการจัดการเรียนรู
แบบ ABCD 

1.3.1.1 ระดับความสําเร็จการ
พัฒนาการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาการจัดการเรียนรู    
เชิงผลิตภาพดวยกระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบ ABCD 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ  
3 

ระดับ 
3 

ระดับ  
3 

 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  ตาม
ปรัชญาการจัดการเรียนรูเชิงผลิต
ภาพ 

 สงเสริมการสรางสรรคผลงาน
ของนักศึกษา เชน เขารวมประชุม
วิชาการเพื่อนําเสนอผลงาน การ
ตีพิมพเผยแพรผลงานการแขงขัน/

รองคณบดีฝายวชิาการ

และวิจัย 
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กลยุทธ โครงการ ตวัช้ีวัด 
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน/คําอธิบาย

เพ่ิมเตมิ 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ

และผูรายงาน 2565 2566 2567 2568 2569 
การประกวด เปนตน 

 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใน
รายวิชาของหลักสูตร 

1.3.2 โครงการจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1.3.2.1 รอยละของการใชจาย
งบประมาณเพ่ือจัดซ้ือจัดจาง
ทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน 
 
 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

 จัดซื้อ จัดจางทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 

รองคณบดีฝายบริหารและ
การวางแผน 
หัวหนาสํานักงาน 

1.3.3 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน VRU online 
และ MOOC 

1.3.3.1 จํานวนหลักสูตร
ฝกอบรมหรือจัดการเรยีนการ
สอนที่แบบออนไลน  
 
 

1 

หลัก 

สูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

1
หลักสูตร 

1
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

 สนับสนุนทรพัยากรเพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน 

 

1.3.3.2.ระดับความสําเร็จของ
การสรางหลักสูตรออนไลน 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 สรางชองทางการเรียนรูแบบ
ออนไลน 

 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน 

สํานักวิทยบริการ 
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กลยุทธ โครงการ ตวัช้ีวัด 
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน/คําอธิบาย

เพ่ิมเตมิ 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ

และผูรายงาน 2565 2566 2567 2568 2569 
 1.3.4. โครงการบรหิาร

จัดการงบประมาณ       
ดานวิชาการ 

1.3.4.1 รอยละของการเบิกใช
งบประมาณดานวิชาการ 

รอย
ละ80 

รอย
ละ80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

 จายคาตอบแทนการสอนในและ
นอกเวลา 

 จายคานิเทศ 

 จายคาตอบแทนกรรมการควบคุม
และสอบวิทยานิพนธ 

 จายคาตอบแทนคณะกรรมการ
หลักสูตร 

 มอบทุนการศึกษา 

 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

รองคณบดีฝายวชิาการ
และวิจัย 

1.4 พัฒนา
เครือขายพันธมิตร
รวมจัดการศึกษา 
เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัด

1.4.1 โครงการพัฒนา
เครือขายพันธมิตร 
หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพ่ือรวมจัด
การศึกษา 

1.4.1.1 รอยละของหลักสูตรที่
มีความรวมมือ (MOU)        
กับเครือขายพันธมิตร 
หนวยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อ
รวมจัดการศึกษา 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

 พัฒนาความรวมมือ MOU ใน
การจัดการเรียนการสอนกับ
หนวยงานภายนอกและ  มีการ
ดําเนินงานรวมกัน 

 วเิคราะหจุดเดนหลักสูตรและ

รองคณบดีฝายวชิาการ
และวิจัย 
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กลยุทธ โครงการ ตวัช้ีวัด 
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน/คําอธิบาย

เพ่ิมเตมิ 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ

และผูรายงาน 2565 2566 2567 2568 2569 
การศึกษาสู
มาตรฐานระดับ
สากล 

1.4.1.2 ระดับความสําเร็จของ       
การพัฒนาเครือขายพันธมิตร 
หนวยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อ
รวมจัดการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

เชื่อมโยงเขากับความตองการของ
หนวยงาน 

 ดําเนินกิจกรรมตามขอตกลง
ความรวมมือในการจัดการเรียน
การสอนกับหนวยงานภายนอก  

 

  

 1.4.2 โครงการสราง
เครือขายความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ
เพ่ือรวมจัดการศึกษา 
ยกระดบัคุณภาพการจัด
การศึกษาสูมาตรฐานระดับ
สากล  

1.4.2.1 ระดับความสําเร็จของ
การสรางเครือขายความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศเพื่อรวมจัด
การศึกษา ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาสูมาตรฐาน
ระดับสากล  

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

  ประสานความรวมมือและทํา 
MOU 

 ปรับปรุงแกไขระเบียบ/ประกาศ
เพื่อรองรับ MOU 

 แลกเปลี่ยนอาจารย/ นักศึกษา 

 จัดการศึกษาหลักสูตรควบ          
2  ปริญญา 

 จัดหลักสูตรตามความตองการ
ของผูเรียน 

รองคณบดีฝายวชิาการ
และวิจัย 
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กลยุทธ โครงการ ตวัช้ีวัด 
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน/คําอธิบาย

เพ่ิมเตมิ 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ

และผูรายงาน 2565 2566 2567 2568 2569 
1.5 สรางบัณฑิต
สมรรถนะสูง บม
เพาะความเปน
ผูประกอบการ   
จิตอาสา สราง
วิศวกรสังคม 

และทักษะ
เรยีนรูใน
ศตวรรษที่ 21  
  
 

1.5.1 โครงการพัฒนาทักษะ
และทดสอบดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

1.5.1.1 รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ภาษาอังกฤษ 

รอย
ละ 
80 

รอย
ละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

 เสริมสรางความรูใหกับนักศึกษา
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

รองคณบดีฝายวชิาการ
และวิจัย 
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ 

1.5.1.2 รอยละของนักศึกษาที่
เขารวมทดสอบทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษ 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

 ทดสอบทักษะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและทักษะภาษาอังกฤษ 

รองคณบดีฝายวชิาการ
และวิจัย 
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ 

 1.5.2 โครงการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาสูการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ 

1.5.2.1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาทักษะนักศึกษาสู
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนา
ทักษะที่จําเปนประกอบดวย 3 
ทักษะ คือ ทักษะชีวิตและการ
ทํางาน ทักษะดานสารสนเทศ และ
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

รองคณบดีฝายวชิาการ
และวิจัย 
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ 

1.5.2.2 จํานวนโครงการที่
พัฒนา soft skill ใหกับ
นักศึกษา 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

  พัฒนาทักษะ soft skill เชน การ
ส่ือสาร การเจรจาตอรอง การคิด
วิเคราะห การตัดสินใจอยางมี
เหตุผล ภาวะผูนํา การทํางานเปน
ทีม การแกไขปญหา และจิตอาสา 
เปนตน 

รองคณบดีฝายวชิาการ
และวิจัย 
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ 

1.5.3 โครงการเสริมสราง
สมรรถนะ ความเปน

1.5.3.1 รอยละของหลักสูตรที่
มีการเปดสอนรายวิชาเก่ียวกับ

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

 บมเพาะทักษะความเปน
ผูประกอบการ  

รองคณบดีฝายวชิาการ

และวิจัยรองคณบดฝีาย



แผนกลยทุธคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2565-2569 
 

23 
 

กลยุทธ โครงการ ตวัช้ีวัด 
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน/คําอธิบาย

เพ่ิมเตมิ 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ

และผูรายงาน 2565 2566 2567 2568 2569 
ผูประกอบการ  
 

การพัฒนาทักษะการเปน
ผูประกอบการ 

 ฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 

 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

 ทดลองปฏิบัติตามแผนธุรกิจ 

กิจการนักศึกษาและพันธ

กิจสัมพันธ 

1.5.3.2 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาทักษะการเปน
ผูประกอบการ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 1.5.4 โครงการเสริมสราง
ทักษะการเปนวิศวกรสังคม
เพ่ือตอบโจทยการพัฒนา
ของประเทศ 
 
 
 
 

1.5.4.1 จํานวนโครงการที่
นักศึกษาและบุคลากร
ประยุกตใชองคความรูในการ
ปฏิบัติงานจริงแกไขปญหาและ
การพัฒนาชุมชนในมิติดาน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมจนเกิดผลงาน      
เชิงประจักษ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการแกไขปญหา
ชุมชน และสังคม 

 พัฒนาทักษะการแกไขปญหา
ชุมชน และสังคม 

 ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาปญหาความ
ตองการของชุมชน 

 ออกแบบและสรางนวัตกรรมเพื่อ
แกไขปญหาชุมชน และสังคม 
 

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ 

1.5.4.2 ระดับความสําเร็จของ
การสรางวิศวกรสังคมเพ่ือตอบ
โจทยการพัฒนาของประเทศ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ 
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กลยุทธ โครงการ ตวัช้ีวัด 
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน/คําอธิบาย

เพ่ิมเตมิ 
ผูรับผิดชอบดาํเนินการ

และผูรายงาน 2565 2566 2567 2568 2569 
1.6. พัฒนาชุมชน
แลกเปล่ียนเรียนรู 
ตอยอดองคความรู
และสืบสานภูมิ
ปญญา 
 
 
 

1.6.1 โครงการพัฒนาความ
รวมมือระหวางเครือขาย
ศิษยเกา เครือขาย
ผูทรงคุณวฒุิ เพื่อตอยอด
องคความรูและสืบสานสู
นักศึกษา คณาจารยและ
ประชาชน 
 

1.6.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาความรวมมือ
ระหวางเครือขายศิษยเกา 
เครือขายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตอ
ยอดองคความรูและสืบสานสู
นักศึกษา คณาจารยและ
ประชาชน 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 สํารวจเครือขายศิษยเกา
เครือขายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตอยอด
องคความรูและสืบสานสูนักศึกษา 
คณาจารยและประชาชน 

 สรางเครอืขายความรวมมือ
เครือขายศษิยเกา เครือขาย
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเพ่ือตอยอดองค
ความรูและสืบสานสูนักศึกษา 
คณาจารยและประชาชน 

 ดําเนินกิจกรรมแบบมีสวนรวม
ระหวางนักศึกษาและเครือขาย
ศิษยเกา เครือขายผูอาวุโสเพื่อ
พัฒนาและสืบสานผานภูมิปญญา 

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัย การสรางนวตักรรม เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  

กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน/คําอธิบาย

เพ่ิมเตมิ 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการและ

ผูรายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

2.1 พัฒนาแผน
ผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
ตามโจทยเชิง
พ้ืนที่และเชิง
ประเด็น 

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสรางโจทย   
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ   
เชิงประเด็น ดานการ   
จัดการเรียนรู ดานการ
บริการและการทองเทียว 
การเกษตรและอาหาร ดาน
การสงเสริมสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม 

2.1.1.1 ระดับความสําเร็จใน
การจัดหาเงินทุนสนับสนุน    
การวจิัยที่ตอบโจทยการพัฒนา    
เชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็น     
ดานการจัดการเรียนรู ดานการ
บริการและการทองเทียว      
ดานการเกษตรและอาหาร   
ดานการสงเสริมสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอมตอป 
 
 
 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 การจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมที่เนนพัฒนาเชิงพื้นท่ีและ
เชิงประเด็นดานการจัดการเรียนรู 
ดานการบริการและการทองเทียว  
ดานการเกษตรและอาหาร ดานการ
สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม
ภายในและภายนอก 

 การจัดหางบประมาณ สนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรมหนวยงานภาครัฐ 
และเอกชน 

 การจัดหาทุนเพ่ือการพัฒนาพื้นท่ีแบบ
บูรณาการตาม Model การพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ BCG Economics 
พัฒนาคนในทองถิ่นสูการสราง Brand 
เมือง 

 สรางเครือขายแหลงทุนวิจัยและ
เครือขายนักนักวิจัย 

 พัฒนาแผนบริหารทุนวิจัย 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

 2.1.2 โครงการพัฒนาโจทย
วจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบ
โจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

2.1.2.1 ระดับความสําเร็จของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและ 
เชิงประเด็นดานการจัดการ

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

  วางแผนระบบการบริหารงานวิจัยท่ี
ตอบโจทยแหลงทุน (Research 
program) 

 บมเพาะนักวิจัยในการเขียนขอเสนอ

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน/คําอธิบาย

เพ่ิมเตมิ 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการและ

ผูรายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

เรียนรูดานการบริการและ    
การทองเท่ียว การเกษตรและ
อาหาร การสรางเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการวิจัยแบบบูรณาการขาม
ศาสตรเพื่อตอบโจทยแหลงทุน 
(Research program) 

 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
ขามศาสตร 

 สงเสริมการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
แบบบูรณาการขามศาสตรเพ่ือตอบโจทย
แหลงทุน (Research program) 

 2.1.3 โครงการสงเสริมการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2.1.3.1. ระดับความสําเรจ็ของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติตอบโจทยการพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็น  
 
 

 ระดับ 
3 

  ระดับ 
3 

 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการ
ตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 สงเสริมและจัดทําวารสารวิจัย  

 สนับสนุนเครื่องมือ องคความรู และ
บริการที่เปนประโยชนในการตีพิมพ
เผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

2.1.4 โครงการจัดทํา
วารสารวิจัย  

จํานวนวารสารวิจัย วารสารวิชา
กาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของฐานขอมูล TCI 

1 
เลม 

1 
เลม  

1 
เลม 

1 
เลม 

1 
เลม 

สงเสริม สนับสนุนใหการจัดทําวาสาร
วจิัย และการจัดทําวารวารวิชาการ  

คณะกรรมการ 
ชุดใหม 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
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เพ่ิมเตมิ 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการและ

ผูรายงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

2.1.5 โครงการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมใน
การพัฒนาชุมชนและใช
ประโยชนเชิงพาณิชย 

2.1.5.1 ระดับความสําเร็จของ     
การพัฒนาผลงานวิจัยท่ีถูกนําใช
ประโยชน ในชุมชนและเชิง
พาณิชย 
 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยท่ีใชประโยชนในชุมชน 
และเชิงพาณิชย 

 สัมมนา ฝกปฏิบัติการรวมกับ
หนวยงานผูใหทุน ภาครัฐและเอกชน
ในการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ตอบโจทยการพัฒนาชุมชน และใช
ประโยชนเชิงพาณิชย 

 บมเพาะนักวิจัยเพ่ือสรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน และใช
ประโยชนเชิงพาณิชย ตามระดับความ
เชี่ยวชาญ (ระดับตน ระดับกลาง 
ระดับสูง) 

 บริหารติดตามงานวิจัยสูการนําไปใช
ประโยชน 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

 2.1.6 โครงการพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สงเสริมใหเกิดการจด
ทะเบียน 

2.1.6.1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทยการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ไดรับการจด
ทะเบียนจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยการสงเสริม
การผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกตและ
พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน
จากหนวยงานที่เก่ียวของ 

 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและ
นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีไดรับ
การจดทะเบียน 

 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับการ

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
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นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูจด
ทะเบียนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

 2.1.7 โครงการพัฒนางาน

บริการวิชาการสูงานวิจัย

และนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและ       

เชิงประเด็น  

 

 

 

2.1.7.1 จํานวนผลงานวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็นที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2 
 ผลงาน 

2 
 ผลงาน 

2 
 ผลงาน 

3 
 ผลงาน 

3 
 ผลงาน 

 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงาน
บริการวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม
เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น 

 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการบริการวิชาการอยางมี
สวนรวม 

 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักจัดการ
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ และการสราง
นวัตกรรม 
 

รองคณบดีฝาย

วิชาการและวิจัย 

2.2 พัฒนา
ขอเสนอแนะ
นโยบาย
สาธารณะโดยใช
ฐานขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) 
เพ่ือพัฒนาพื้นที่
แบบบูรณาการ  

2.2.1 โครงการพัฒนาวิจัยสู
การถายทอดเทคโนโลยีหรือ
องคความรูตอภาครฐั 
ภาคเอกชน 

2.2.1.1 ระดับความสําเร็จของ     
การพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยีหรือองคความรูตอ
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูก
กําหนดเปนนโยบายสาธารณะ 

ระดับ 

3 

ระดับ 
3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 
3 

 พัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
เพ่ือรองรับการสรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพื้นที ่         
แบบบูรณาการ 

 พัฒนางานวิจัยสูการถายทอด
เทคโนโลยีหรือองคความรูตอภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

รองคณบดีฝาย

วิชาการและวิจัย 

2.3 สราง
เครือขายดาน
การวิจัยในการ

2.3.1 โครงการเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนใน

2.3.1.1 ระดับความสําเร็จของ
เครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ระดับ 

3 

ระดับ 
3 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

ระดับ 
3 

 พัฒนาแผนบริหารงานวิจัย และ
แผนการประชาสัมพันธองคกรใน    
เชิงรุก 

รองคณบดีฝาย

วิชาการและวิจัย 
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แกปญหาความ
เหล่ือมลํ้า เสริม
พลังทางสังคม  
 

การวจิัยที่เพื่อแกไขปญหา
ของชุมชนและทองถ่ิน  

ในการวิจัยที่เพื่อแกไขปญหาของ
ชุมชนและทองถ่ิน 

 สรางความรวมมือกับเครือขาย 
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การผลิตงานวิจัยและสรางนวัตกรรม
ในการแกปญหาชุมชน 

2.3.2 โครงการสราง
นวัตกรรมจากงานวิจัยเพ่ือ
แกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 

2.3.2.1 ระดับความสําเรจ็ของ
การพัฒนานวัตกรรมที่ไดจาก
ผลงานวิจัยเพ่ือแกไขปญหา
ชุมชนทองถิ่น 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและ
นักวิจัยผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อ
แกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 

 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับ
เครือขายเก่ียวกับการผลิตนวัตกรรม
จากงานวิจัยเพื่อแกไขปญหาชุมชน
ทองถ่ิน 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

 2.3.3 โครงการจัดประชุม
วชิาการระดับชาติและ
นานาชาติรวมกับภาคี
เครือขาย 
 

2.3.3.1 จํานวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติรวมกับภาคีเครือขาย
ตอปงบประมาณ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 คร้ัง 1 ครั้ง  จัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติรวมกับภาคีเครือขายเพ่ือ
ระดมทรัพยากรในการแกปญหาความ
เหลื่อมล้ํา เสริมพลังทางสังคม เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของชุมชน และ
ทองถ่ิน ในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเอง 
และการจัดการตนเอง  

 การจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสราง
เครือขายวิจัยกับพันธมิตรวิจัยทั่ว
ประเทศ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาชุมชนทองถิ่นภาคีเครือขายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน สูการเปนองคกรเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมท้ังสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค  

 

กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน/คําอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการและ 

ผูรายงาน 
2565 2566 

2567 
2568 2569 

3.1 พัฒนางานบริการ
วิชาการสูการเปน
มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี
ตนแบบเพ่ือเรงผลิตผล
งานวิชาการรับใชสังคม 

3.1.1 โครงการพัฒนา
งานบรกิารวิชาการ   
สูงานวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงพื้นท่ี
และเชิงประเด็น  

3.1.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการสรางผลงานของ
อาจารยรับใชสังคม 

ระดับ  
3 

ระดับ  
3 

ระดับ  
3 

ระดับ  
3 

ระดับ  
3 

 สรางชุมชนตนแบบจากการบูรณา
การทรัพยากรทองถ่ินกับ 
Innovation 

 พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยท่ี
ตอบสนองตอการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและ
เชิงประเด็น 

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ 

3.2 พัฒนาสงเสริมการ
สรางแบรนดเมืองแหง
อนาคตตามรปูแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
 

3.2.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทองถ่ินแบบ
บูรณาการตามรูปแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(BCG) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ชุมชนและทองถิ่นใน
การจัดการตนเอง  

3.2.1.1ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาศักยภาพ
ทองถิ่นแบบบูรณาการตาม
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(BCG) 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

 จัดทําแผนบริการวิชาการ 

 พัฒนาฐานขอมูลพื้นฐาน ปญหา และ
ความตองการของชุมชน และทองถิ่น 

 สํารวจความตองการของหนวยงาน/
ชุมชน จัดทําแผนท่ี (mapping) 
ความเช่ียวชาญของพ้ืนที่ บุคลากร 
เครือขาย หนวยงานที่เก่ียวของ 

รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ 

3.2.1.2 จํานวนพื้นที่ชุมชน
ทีไ่ดรับการพัฒนาในการ
สรางแบรนดเมือง/ชุมชน
แหงอนาคตหรือถูกกําหนด
เปนนโยบายสาธารณะ 

1 
พ้ืนที่ 

1 
พ้ืนที่ 

1 
พ้ืนที่ 

1 
พ้ืนที่ 

1 
พ้ืนที่ 

 พัฒนาพื้นท่ีแบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 

 จัดทําแผนพัฒนาการสรางแบรนด
เมือง/ชุมชนแหงอนาคต 

 พัฒนาเมืองสรางสรรคเพื่อการพัฒนา
อยางย่ังยืน 

 พัฒนาศักยภาพ Non-degree (Re-

รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ 
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skill/Up-skill) สําหรับผูประกอบการ
ทองถ่ิน 

3.3 สรางเครือขายความ
รวมมือกับหุนสวนทาง
สังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน
ทองถ่ิน  
 

3.3.1 โครงการ
ประสานงานเครือขาย      
ความรวมมือกับ
หุนสวนทางสังคมเพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น 

3.3.1.1 จํานวนผลงานที่เกิด
จากความรวมมือกับหุนสวน
ทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น 

2 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

 จัดต้ังเครือขายความรวมมือ
หุนสวนทางสังคมเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม  

 สรางเครือขายในการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับงานวิจัยเพื่อแกไข
ปญหาของชุมชนทองถ่ิน 

รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ 

3.4 พัฒนากระบวนการ
หองปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab)  
 

3.4.1โครงการ
เสรมิสรางการเรียนรู
เชิงปฏิบัติการทาง
สังคม (Social Lab) 
โดยใชชุมชนเปนฐาน 
 
 
 
 

3.4.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของพ้ืนท่ีตนแบบเชิง
ปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab) 

 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3  

ระดับ 
3 

ระดับ 
3  

 การพัฒนาทักษะบุคคลากร และ
นักศึกษาในการทํางานเชิง
ปฏิบัติการโดยใชชุมชนเปนฐาน 

 การพัฒนาพ้ืนที่ตนแบบการเรียนรู
เชิงปฏิบัติการทางสังคม (social 
lab) โดยใชชุมชนเปนฐาน 

 มีแผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียน
การสอนผานการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 
โดยใชชุมชนเปนฐาน 

 สรางเครือขายความรวมมือเพื่อสราง
พ้ืนที่ พื้นที่กลาง พื้นที่ปลอดภัยเพื่อ
การทดลองปฏิบัติการรวมกันของ
ผูนํา ผูมีสวนเก่ียวของ หรือในหลาย
กรณีอาจรวมผูท่ีมีความเห็นตาง คู

รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ 



แผนกลยทุธคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2565-2569 
 

32 
 

กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน/คําอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการและ 

ผูรายงาน 
2565 2566 

2567 
2568 2569 

ขัดแยง ผูที่ไดรับผลกระทบ เพ่ือ
รวมกันแลกเปล่ียนประสบการณ 
รวมกันเรียนรู  

 มีการกําหนดวิสัยทัศน ออกแบบ 
โดยพ้ืนท่ีที่สรางข้ึนมา เปนพ้ืนที่ท่ี
เปดใหทุกฝายไดมีโอกาสเปดใจ เปด
ความคิด รวมเรียนรู รวมถึงการเปด
โอกาสใหไดรวมออกแบบ สราง
ตนแบบความรวมมือ ทดลองทํางาน
รวมกัน 

 สรางผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจาก
การเรยีนรูเชิงปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab) โดยใชชุมชนเปนฐาน 
เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงรวมกันใน
พ้ืนที่ 

 สรางตนแบบ (Prototype) เพ่ือ
ทดลองวิธีทํางานรวมกันแบบใหม 
สรางวัฒนธรรมความรวมมือ 
(Collaborative Culture) 

3.5 ทํานุบํารุง สืบสาน 
ศิลปวฒันธรรมเพ่ือ       
ตอยอดสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
 

3.5.1 โครงการทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรม 
อนุรักษ และฟนฟู
มรดกวัฒนธรรม      
ตอยอดสูเศรษฐกิจ

3.5.1.1 ระดับความสําเร็จ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    
อนุรักษ และฟนฟูมรดก
วัฒนธรรมตอยอดสู
เศรษฐกิจสรางสรรค 

ระดับ 
3 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3  สงเสริมการนําเสนอผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ และฟนฟู
มรดกวัฒนธรรม 

 ยกระดับการพึ่งพาตนเองแปลงทุน

รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ 
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สรางสรรค 
  
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1.2 จํานวนผลงาน
ทํานุบํารุง สืบสาน            
ศิลปวฒันธรรมที่ไดรับการ
ฟนฟูหรือพัฒนาและตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

- - - 
 

- - วัฒนธรรมสูสินคาและบริการเชิง
วฒันธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

 ประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
กอใหเกิดรายได 

 สนับสนุนการฟนฟูมรดกทาง
วฒันธรรมและประวัติศาสตร 
(Cultural Heritage) ประกอบดวย
งานฝมือการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 
ธรุกิจอาหารไทย การแพทยแผน
ไทย 

 สนับสนุนการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะ (Arts) ประกอบดวย
ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป 

 สนับสนุนการสรางสรรคผลงงาน
ผลิตสื่อ (Media) ประกอบดวย 
ภาพยนตรสิ่งพิมพ กระจายเสียง 
เพลง 

 การพัฒนางานสรางสรรคตาม
ลักษณะงาน(Functional 
Creation) งานออกแบบ แฟชั่น
สถาปตยกรรม โฆษณาซอฟตแวร 
 

- 
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3.6 สงเสริมสนับสนุน
โครงการพระราชดําริ 

3.8.1 โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ 

3.8.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 การดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ 

รองคณบดฝีายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ 

3.8.2 โครงการตาม
พระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 

3.8.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามพระ
บรมราโชบายรัชกาลที่ 10 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 -  การดําเนินงานตามตามพระบรม       
ราโชบายรัชกาลที่ 10 

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ 
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ยุทธศาสตร 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
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แนวทางการดาํเนินงาน/คําอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการและ

ผูรายงาน 
2565 

2566 
2567 2568 2569 

4.1 พัฒนามหาวิทยาลัย   
เชิงนิเวศ (Green 

Faculty)  
 

4.1.3 โครงการ
สาธารณปูโภค 
 

ระดับการลดลงของการใช
พลังงาน/ทรัพยากรภายใน
คณะ 

ระดับ3 ระดับ3 ระดับ

3 

ระดับ

3 

ระดับ3  ใชระบบพลังงานทดแทนของ
มหาวิทยาลัยท่ีพัฒนาข้ึน 

รองคณบดฝีาย
บริหารและการ
วางแผน 

4.2. พัฒนา
มหาวิทยาลัยสูการเปน
คณะดิจิทัล (Digital 

Faculty)  
 

4.2.1. โครงการพัฒนา
คณะสูการเปนคณะ
ดิจิทัล (Digital 

Faculty) 
 

4.2.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุงโครงสราง 
Digital Infrastructure 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

 เช่ือมตอความเร็วสัญญาณ
อินเตอรเน็ตผานเครือขาย Wi-Fi 
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของคณะกับ
มหาวิทยาลยั 

 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการคณะ (Digital 
Administration) , PHVRU 
Application 

รองคณบดฝีาย
บริหารและการ
วางแผน 

4.3. พัฒนาคณะใหเปน
คณะแหงการพัฒนา
ผูประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Faculty)  

4.3.1 โครงการจัดต้ัง
กองทุนเร่ิมตน
ผูประกอบการ      
(Pre Seed Fund) 

4.3.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดต้ังกองทุนเร่ิมตน
ผูประกอบการ (Pre Seed 
Fund) 

 ระดับ 
2 

  -  มีการจัดต้ังกองทุนเริ่มตน
ผูประกอบการ (Pre Seed Fund) 

สถาบันวิจัยฯ  

4.4. พัฒนาคณะ พื้นท่ี
นวัตกรรม (Innovative 
Faculty)  
 

4.4.1. โครงการ
จัดการความรู เพ่ือ
สรางนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูโดย
การบูรณาการ    

4.4.1.1. จํานวนนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ/บริการ/หลักสูตร/
กระบวนการทํางานใหม หรอื
เทคโนโลย ีที่เกิดจากการบูร
ณาการระหวางศาสตรมาชวย

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

 ปรับระบบการทํางาน  

 โครงการพัฒนา ความรูความสามารถ 
และสมรรถนะในการจัดการความรู
ภายในองคกรและผูมีสวนไดเสีย 

รองคณบดฝีาย
บริหารและการ
วางแผน 
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ระหวางศาสตร  
 

เพ่ิมความสามารถในการ
ทํางานใหกับอาจารยบุคลากร 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ปรับจาก analog เปน digital/พัฒนา
platform 

 โครงการ 1 นวัตกรรม 1 คณะ/
หนวยงาน  

4.4.2. โครงการสราง
เครอืขายความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการ
สรางนวัตกรรม  

4.4.2.1 จํานวนเครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

5 
เครือขาย 

5 
เครือขาย 

5 
เครอืขาย 

5 
เครือขาย 

5 
เครือขาย 

 โครงการ 1 ชุมชนนักปฎิบัติ 1 
เครือขายพันธมิตร/ชุมชนทองถิ่น 

 บูรณาการศาสตรความรูของอาจารย
กับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในการสรางนวัตกรรม 

รองคณบดฝีาย

บริหารและการ

วางแผน 

 4.4.3. โครงการพัฒนา
องคกรสูองคกร          
แหงการเรียนรู  

4.4.3.1 ระดับความสําเร็จ
ขององคกรแหงการเรียนรู  

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 จัดการความรู 

 จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

 พัฒนาระบบการจัดการความรูสู
มาตรฐานสากล KM 
ISO30401:2018 

รองคณบดฝีาย

บริหารและการ

วางแผน 

4.4.4. โครงการพัฒนา
พ้ืนที่นวัตกรรมของ  
คณะที่มีการ
ดําเนินการสําเร็จตาม
แผนการจัดต้ังพ้ืนที่
นวัตกรรม  

4.4.4.1 รอยละของโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของ
คณะ/วิทยาลัยท่ีมีการ
ดําเนินการสําเรจ็ตามแผนการ
จัดต้ังพื้นที่นวัตกรรม 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

 ปรับปรุง จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
ใหทันสมัย  

 พัฒนาระบบเครือขายไรสาย
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์การบริหาร
และการปฏิบัติงาน 

 จัดต้ังศูนยคอมพิวเตอรกลางของ
มหาวิทยาลยัเปนศูนยการเรียนรูดาน
ไอทีที่ทันสมัย 

รองคณบดฝีาย
บริหารและการ
วางแผน 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

แนวทางการดาํเนินงาน/คําอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการและ

ผูรายงาน 
2565 

2566 
2567 2568 2569 

 จัดต้ังศูนยสอบทักษะคอมพิวเตอร
เพ่ือใหบริการอบรมทักษะ ความสาม
มรถคอมพิวเตอรใหแกบุคลากร 
นักศึกษาดวยระบบสอนออนไลนตาม
มาตรฐานสากล 

  ปรับปรุง Infrastructure ใหเปน
รูปแบบเดียวกัน 

 บริการนโยบายเซอรวิสรวมทุกบริการ
ของมหาวิทยาลัยผาน App 

 สรางพ้ืนที่เรียนรูรวมกัน innovation 
Learning Space ทุกคณะ 

4.5. พัฒนา
มหาวิทยาลัยท่ีมีการ
บริหารงานโดยยดึหลัก
ธรรมาภิบาล (Good 
Governance 
University)  
 

4.5.1 โครงพัฒนาและ
สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปรงใสในการทํางาน  
 

4.5.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการทํางาน 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสในการทํางานผาน
คานิยม VALALA  

 จัดทําคูมือคุณธรรม ความโปรงใส 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
ฯ      5 ดานของ ITA  

 กําหนดมาตรฐานและคูมือการ
ปฎิบัติงาน 

 กําหนดมาตรฐานและขั้นตอนการ
ใหบริการนักศึกษา 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองการ
เปดเผยขอมูลตอสาธารณะและ
เจตจํานงสุจริตการบริหารงาน  

รองคณบดฝีาย
บริหารและการ
วางแผน 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

แนวทางการดาํเนินงาน/คําอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการและ

ผูรายงาน 
2565 

2566 
2567 2568 2569 

 4.5.2 โครงการพัฒนา
และปรับปรุงกฎหมาย 

4.5.2.1.รอยละของกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับท่ีไดรับการ
พัฒนา ปรับปรุงตามแผน 

 รอยละ   
80 

  -  พัฒนา ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ  

 บริหารจัดการงานนิติการ 

 งานนิติกร 

4.5.3 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารสาํนักงาน 

4.5.3.1.รอยละการเบิกจาย
งบประมาณตามแผนที่กําหนด 

รอยละ 
 80 

รอยละ 
 80 

รอยละ 
 80 

รอยละ 
 80 

รอยละ 
 80 

 การประเมินผลการดําเนินงานของคณะ 
ศูนย สํานัก ร.ร.สาธิต และมหาวิทยาลัย  

 บริหารจัดการสํานักงาน (เชื้อเพลิง วัสดุ
สํานักงาน วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ 
ซอมแซม สาธารณูปโภค คาจางเหมา
บริการ) 

 กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 

  จายเบี้ยประกันชีวิตของนักศึกษา 

 บริหารจัดการความเส่ียง 

 ตรวจสอบภายใน  

รองคณบดฝีาย
บริหารและการ
วางแผน 

 4.5.4 โครงการจัด
ประชุมเพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
โดยมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน 

4.5.4.1 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

 ประชุมคณะกรรมการภายใน
หนวยงาน 

 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

 ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

 ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ
ประเมินมหาวิทยาลัย 

 ประชุมสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการอ่ืนๆ 

รองคณบดฝีาย

บริหารและการ

วางแผน 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

แนวทางการดาํเนินงาน/คําอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการและ

ผูรายงาน 
2565 

2566 
2567 2568 2569 

4.6.พัฒนาคณะสูการ
เปนคณะท่ีเปนเลิศ 
(Excellence Faculty)  

4.6.1. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีเปนเลิศ 
(Excellence 
Faculty)  
 

4.6.1.1 ระดับความสําเร็จของ  
การพัฒนาคณะสูการเปนคณะ
ที่เปนเลิศ (Excellence 
Faculty) 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

 จัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน
ทองถ่ินอยางยั่งยืน  

 บริหารจัดการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA  

 บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับ
การตรวจประเมินภายนอก  

 พัฒนาระบบการทํางานเพ่ือปดชองวาง
ของการพัฒนาตามเกณฑ EdPEx 

 พัฒนาระบบการถายทอดวธิีการ
ดําเนินการตามเกณฑ EdPEx เพื่อสู
ความเปนเลิศ 

 รายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ 
EdPEx 

 ประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ 
EdPEx 

รองคณบดฝีาย

บริหารและการ

วางแผน 

4.6.2. โครงการพัฒนา
คณะเปนคณะ
สาธารณสุขศาสตรชั้น
นําในกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

4.6.2.1 ผลการจัดอันดับคณะ
สาธารณสุขศาสตรช้ันนําใน
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

1ใน3 1ใน3 1ใน3 อันดับ
ที่ 2 

อันดับที่ 
1 

 จัดทําแผนพัฒนาคณะสางารณสุขชั้น
นํา  

 ประสารเครือขายเพ่ือขอขอมูล
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมี
คณะสาธารณสุขศาสตร 

รองคณบดฝีาย
บริหารและการ
วางแผน 

4.7. พัฒนา
มหาวิทยาลัยแหง
ความสุข (Happy 
faculty) 

4.7.1 โครงการคณะ
แหงความสุข 

4.7.1.1 ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินงานมหาวิทยาลัยแหง
ความสุข 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 สํารวจความตองการของเครือขาย/
ทบทวนสวัสดิการทดแทนใหเทาเท่ียม
กันและทั่วถึง 

รองคณบดฝีาย
บริหารและการ
วางแผน 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

แนวทางการดาํเนินงาน/คําอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 
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ผูรายงาน 
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 จัดกิจกรรมสรางสุข ไดแก 
1.Happy Heart 
2.Happy body 
3.Happy Relax 
4.Happy society 
5.Happy Money  

 ติดตามประเมินผลการจัดการ
ความสุข 

 4.7.2 โครงการพัฒนา
คุณวุฒิอาจารยที่สูงข้ึน 

4.7.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของอาจารยคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญา
เอก 

 จัดทําแผนพัฒนาอาจารยคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

 มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน  

รองคณบดฝีาย
บริหารและการ
วางแผน 

4.7.3 โครงการพัฒนา
อาจารยและบุคลากร
เพื่อเขาสูตําแหนงท่ี
สูงข้ึน 

4.7.3.1 ระดับความสําเร็จ 
อาจารยและบุคลากรเพื่อเขา
สูตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 การเตรียมความพรอมและการสราง
แรงบันดาลใจในการเขาสูตําแหนงที่
สูง 

 สงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารย และบุคลาการ 

รองคณบดฝีาย

บริหารและการ

วางแผน 

4.7.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยและ
บุคลากรมืออาชีพ 

4.7.4.1 ระดับความสําเร็จ
ของอาจารยและบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาแบบมืออาชีพ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 พัฒนามาตรฐานอาจารยและ
บุคลากรมืออาชีพ  

 พัฒนาสมรรถนะอาจารยดานการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการบริหารจัดการ  

รองคณบดฝีาย

บริหารและการ

วางแผน 
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 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทักษะใน
การทํางานและทักษะการบริหารจัดการ 

 พัฒนาสมรรถนะผูบริหารระดับตน 
ระดับกลาง และระดับสูง 

 4.7.6 โครงการ
บริหารงานบุคคล 

4.7.6.1 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณดาน
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

 การบริหารเงินเดือน คาตอบแทน 
และเงินประจําตําแหนง คาลวงเวลา
และคาตอบแทนการปฏิบัติงานเสาร - 
อาทติย 

 บริหารกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

 บริหารการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 

 บริหารระบบการประเมินผลบุคลากร 

รองคณบดฝีาย

บริหารและการ

วางแผน 

4.8. ปรับภาพลักษณ
องคกร (rebranding)  

4.8.1 โครงการปรับ
ภาพลักษณองคกร
และสงเสริมการตลาด 
 

4.8.1.1 ระดับความสําเร็จการ
ปรับภาพลักษณองคกร 

ระดับ 
2 

ระดับ 
2 

ระดับ 
2 

ระดับ 
2 

ระดับ 
2 

 จัดทําแผนปรับภาพลักษณองคกร 

 พัฒนาบุคลากรอาคารสถานที่ ที่
สงเสริมภาพลักษณ 

 จัดทําแผนกลยทุธทางการตลาด 

 จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดและการ
สรางความสัมพันธกับผูเรียน และลูกคา
กลุมอ่ืน  

รองคณบดฝีาย
บรหิารและการ
วางแผน 4.8.1.2 คาเฉลี่ยความพึง

พอใจของผูมีสวนไดเสียในทุก
มิติที่มีตอคณะ 

มากกวา 
4.00 

มากกวา 
4.00 

มากกวา 
4.00 

มากกวา 
4.00 

มากกวา 
4.00 
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สวนท่ี 2 

คําอธิบายและเกณฑการประเมิน 
 

คาํอธิบายและเกณฑการประเมินเปาประสงควิสัยทัศน 
 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน 
 1.คณะสาธารณสุขศาสตรชั้นนํา 1 ใน 3 ดานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในป 2567 

2.คณะสาธารณสุขศาสตรชั้นนําอันดับที ่ 1 ดานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในป 2569 
 

คาํอธิบายและเกณฑการประเมินเปาประสงค 
 เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตและผูเรียนเปนผูรอบรูดานสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงกอใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนนักศึกษาคงอยูทุกระดับการศึกษา  
  - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
  - นักศึกษาหลักสูตระยะสั้น  
  - นักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหนวยกิต  
 คําอธิบาย 

หลักสูตรระยะส้ัน  หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระยะสั้นเพ่ือสรางทักษะใหม (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) โดยผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

การเรียนแบบสะสมหนวยกิต หมายถึง การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรท้ังระดับปรญิญาตรีและปริญญาโทที่เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถไดเขาเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนของมหาวิทยาลัย และนําผลการเรยีนในรายวิชามาเทียบโอนได 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.3 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษาการสงเสริมพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sanbox) 
คําอธิบาย 
การจัดการศึกษาบนพ้ืนท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) หมายถึง  พ้ืนที่นวตักรรมการศึกษาเพ่ือทดลองวิธีการขยายผลนวัตกรรม 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.4  รอยละของรายไดการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Shot Course) สรางทักษะใหม (Reskill) และ
การยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ตอรายไดจากการจัดการศึกษา  

เกณฑการประเมิน  
จํานวนรายไดการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 

(Short Course) สรางทักษะใหม (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) X 100 
จํานวนรายไดจากการจัดการศึกษาทั้งหมด  

 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5  จํานวนผลงานสรางสรรคเชิงประจักษของนักศึกษาที่ไดรบัรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 คําอธิบาย 
 ผลงานสรางสรรคเชิงประจักษของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง ผลงานท่ีเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน การ
ตีพิมพ      การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะโดยมีการจัดนําเสนอการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบ
และเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานกอนการเผยแพรตองเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสรางสรรค ที่มีความเปน
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาอยางเปนระบบที่เหมาะสม โดยมีการนําเสนอผลงานไมนอยกวา 5 หนวยงาน 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไมต่ํากวา 3 คน โดยมีองคประกอบที่สอดคลองกับเกณฑการประเมิน ทั้งตองมีคณะกรรมการจาก
ภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย โดยมีหนวยงานท่ีรวมนําเสนอผลงานไมนอยกวา 5 หนวยงาน 

2.ระดับนานาชาต ิหมายถึง มีการเผยแพรผลงานที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศที่ไมอยูในกลุมอาเซียน) 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.6  จํานวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาที่ไดรับอางองิหรือใชประโยชนเชิงพาณิชย 
คําอธิบาย 
ผลงานท่ีไดรับการอางอิงหรือใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง การนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะในเชิง

พาณิชยท่ีระบุไวในวัตถุประสงคของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานกอใหเกิดประโยชนชัดเจน 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.7 จํานวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ กพอ. กําหนด 

 คําอธิบาย 
 ผลงานท่ีไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ กพอ. กําหนด หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ไดรับการตีพิมพใน
รายงานการสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผูประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 

1. ระดับชาต ิหมายถึง มีบทความท่ีมาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 สถาบัน และรวมกันไมนอยกวา รอยละ 25  
2. ระดับนานาชาต ิหมายถึง มีบทความที่มาจากตางประเทศไมนอยกวา 3 สถาบัน และรวมกันไมนอยกวา รอยละ 25 

 ผลงานของหรือผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการยกยองจากหนวยงานระดับสถาบัน ซึ่งมีเอกสารรับรองการยกยอง และเผยแพรผลงานนั้น ๆ ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิหรือนักศึกษาที่มีสงผลงานเขาประกวดแขงขัน 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.8 จํานวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากลภายใตขอตกลง(MOU) รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือ

มหาวิทยาลัยตางประเทศ  
  สัญญาที่เกิดข้ึนใหมจากกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล หมายถึง สัญญาที่เกิดจากกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากลได
และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย การจัดการศึกษารวมกันในลักษณะ Dual Degree หรอืการจัดหลักสูตรระยะสั้นรวมกัน เปนตน  
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 ตัวชี้วัดที่ 1.9 จํานวนวิศวกรสังคม ผูประกอบการใหมฝกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบมเพาะของมหาวิทยาลัย 

 - วิศวกรสังคม 
 - ผูประกอบการใหมฝกหัด (Startup) 
คําอธิบาย 
วิศวกรสังคม หมายถึง นักศึกษาที่ผานการบมเพาะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการเปนวิศวกรสังคม 4 ประการ ไดแก ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงเหตุ-ผล เห็น

ปญหาเปนสิ่งทาทาย ทักษะในการสื่อสารองคความรูเพื่อแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืนปราศจากขอขัดแยง และทักษะการสรางนวัตกรรมเพื่อสังคม 
กองพัฒนานักศึกษาเปนผูรวบรวมขอมูลจากคณะ/หนวยงานที่มีการจัดอบรมวิศวกรสังคม  
ผูประกอบการรุนใหม หมายถึง นักศึกษาที่ผานการบมเพาะทักษะการเปนผูประกอบการ และสามารถจัดทําแผนธุรกิจสูการพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.11 รอยละของหลักสูตรท่ีมีศิษยเกาจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิรวมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

(Alumni & Senior Citizen Engagement index)  
คําอธิบาย  
 รอยละของหลักสูตรที่มีศิษยเกาจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิรวมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & 

Senior Citizen Engagement index)  หมายถึง ประเมินผลจากจํานวนนักศึกษาและศิษยเการวม พัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
(Alumni & Senior Citizen Engagement index)  

เกณฑการประเมิน  
จํานวนหลักสูตรท่ีมีศิษยเกาจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีรวมพัฒนางาน กิจกรรม ของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย 

X 100 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  
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ตัวชี้วัดที่ 1.12 อัตราการมีงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ ภายใน 1 ป  

ระดับดับปริญญาตรี  
- สาขาสังคมศาสตร 
- สาขาวิทยาศาสตร  
- สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
- สาขาสังคมศาสตร  
- สาขาวิทยาศาสตร 

เกณฑการประเมิน 

 ระดับปริญญาตร ีสาขาดานสังคมศาสตร 
เกณฑการประเมิน  

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ ภายใน 1 ป      
ระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตร X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 ระดับปริญญาตร ีสาขาดานวิทยาศาสตร  
เกณฑการประเมิน  

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ ภายใน 1 ป     
ระดับปริญญาตร ีสาขาดานวิทยาศาสตร X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ระดับปริญญาตร ีสาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
เกณฑการประเมิน  

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ ภายใน 1 ป ระดับปริญญาตรี
สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

X 100 
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จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
  

 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานสังคมศาสตร 
เกณฑการประเมิน  

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ ภายใน 1 ป                  
ระดับบัณฑิตศกึษา สาขาดานสังคมศาสตร X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาดานวิทยาศาสตร 
เกณฑการประเมิน 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทําตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ ภายใน 1 ป                
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานวิทยาศาสตร 

X 
 

100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 
  ทั้งนี้จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษา 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.13 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
คําอธิบาย 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที ่    

พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง ปญญา         
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วดันี้จะเปนการ
ประเมินคุณภาพของผลการเรียนรูจากบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา 
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 ในกรณีที่หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมครอบคลุม สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัวชี้วัดดวย แมวาหลักสูตรนั้นจะยังไมครอบคลุมการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผาน มาใชประกอบการประเมิน 

 - กรณีบัณฑิตที่มอาชพีอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจ ไมถึงรอยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถ

อนุโลมใหใชบัณฑิตที่เปนนักศึกษาชาวไทย เปนฐานในการคิด เชน มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษา ไทย จํานวน 10 คน
เปนฐาน 100% 

เกณฑการประเมิน  

คะแนนที่ได= 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินท้ังหมด 
ตัวชี้วัดท่ี 1.14 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะดานภาษาอังกฤษ 
 - ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 
 - ทักษะดานภาษาอังกฤษ (CEFR)  
   ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 
   ระดับ B2 (ปริญญาโท)  
คําอธิบาย 
ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถดานคอมพิวเตอร โดยมีเนื้อหา เก่ียวกับความรูทั่วไป การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานเอกสาร           

การคํานวณ การนําเสนอ และอินเทอรเน็ต  
Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือที่ตอบโจทยการสรางมาตรฐานทางดานไอที สําหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ท่ีครอบคลุมทุกองคความรูดาน

เทคโนโลยี และมีมาตรฐานที่สามารถตอบสนองกับความหลากหลายของทุกกลุมอายุ และทุกกลุมอาชีพในปจจุบัน ที่สามารถนํามาใชรับรองความรู ความสามารถ ในการ
ใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ประกอบดวย ดานฮารดแวร ซอฟตแวร, ดานโปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป และดานเครือขาย กับอินเทอรเน็ตพ้ืนฐาน  

 เกณฑการประเมิน  
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

X 100 
จํานวนนักศึกษาที่เขารับการสอบ 
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ทักษะดานภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินผลระดับปริญญาตรีใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่องเกณฑ

มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๑   
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑการประเมินตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ เปนสากล (The Common European Framework of 

Reference for Languages : CEFR) 
กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ไดแบงความสามารถทางภาษาอังกฤษเปน 6 ระดับ ดังตอไปนี ้
Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาวๆ ที่ซับซอนในหัวขอที่หลากหลาย และเขาใจความแฝงไดสามารถแสดงความคิดเห็นความรูสึกของตนไดอยางเปน

ธรรมชาติ โดยไมตองหยุดคิดหาคําศัพท สามารถใชภาษาดานสังคมการทํางาน หรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนขอความที่ซับซอนไดอยาง
ชัดเจนและถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ พรอมทั้งสารถใชคําเช่ือมประโยคไดอยางถูกตอง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใชภาษามาตรฐานไดอยาง
สละสลวย ถูกตองตามจุดประสงคที่จะสื่อสารไดดี สามารถอาน บทความท่ีเปนภาษาตนฉบับ(โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวรรณกรรม) ไดเขาใจ สามารถและเลือกใชภาษา
สําหรับพูดและเขียนไดอยางเหมาะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผูเรียนสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษา พูด และเขียนไดแทบทุกเร่ือง อยางถูกตองและคลองแคลวขึ้น  รวมทั้งอานและทํา

ความเขาใจบทความที่มีเนื้อหายากข้ึนได 
B1 (Threshold) : ผูเรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสําคัญขอขอความทั่ว ๆ ไปไดเมื่อเปนหัวขอที่คุนเคย หรือสนใจ เชน การทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ 

สามารถจัดการกับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทางในประเทศที่ใชภาษาไดสามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ ความฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผล
สั้นๆ ได 

Basic User: 
A2 (Waystage) : ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวติประจําวันในระดับกลาง เชน ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจายใชสอย สถานท่ี ภูมิศาสตร การ

ทํางาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนขอมูลท่ัวไป และการใชชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความฝน ความคาดหวงั ประวัติ สิ่งแวดลอม และสิ่งอ่ืนๆ ที่
จําเปนตองใช   
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A1 (Breakthrough) : ผูเรียนสามารถเขาใจประโยคงายๆ ในชีวิตประจําวนั สามารถแนะนําตนเอง และผูอ่ืนได สามารถตั้งคําถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได เชน เขา
อยูที่ไหน รูจักใครบาง มีอะไรบาง และตอบคําถามเหลานี้ได ทั้งยงัสามารถเขาใจบทสนทนาเมื่อคูสนทนนาพูดชาและชัดเจน  

ทั้งนี้สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนภาษาสากล (The Common European Framework of Reference 
for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาไดดังนี้  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน  

จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานทักษะดานภาษาอังกฤษ  
X 100 

จํานวนนักศึกษาที่เขารับการสอบ 
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เปาประสงคท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความรวมมือกับหุนสวนท้ังภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชน ทองถ่ิน       

เกิดการพัฒนาอยางสมดุล 
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็นดานการจัดการเรียนรู 

ดานการบริการและการทองเท่ียว การเกษตรและอาหาร การสรางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม ตอผลงานวจัิยทั้งหมด  
 เกณฑการประเมิน 

จํานวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 
X 100 

จํานวนผลงานวิจัยท้ังหมด 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.7 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ องคความรูใหมที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแกไขปญหาชุมชน  
คําอธิบาย  
จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ องคความรูใหมที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแกไขปญหาชุมชน หมายถึง นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ องคความรูใหมท่ีเกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชนไปใชแกไขปญหาชุมชน ในปงบประมาณ 2565 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2.8 รอยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการ            

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ฝกหัดครู ตอจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรของอาจารยทั้งหมด  
เกณฑการประเมิน  

จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ฝกหัดครู X 100 

จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งหมดของอาจารย  
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เปาประสงคท่ี 3 เกิดความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นสูการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ และฟนฟูมรดกวฒันธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชีว้ัดที่ 3.1 จํานวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเอง  

คําอธิบาย 

 ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนที่มหาวทิยาลัยไดมีการสงเสริมพัฒนาชุมชนเปนไปตามหลักเกณฑ โดยจะการประเมินศักยภาพตําบล ดังนี ้

1. องคกรชุมชน ตําบล มี สมรรถนะในการจัดการสูง แผนพัฒนาชุมชน พัฒนาตําบล อยางบูรณาการ (อปท.ทองถ่ิน กลุมสังคม องคกรชุมชน หนวยงานรัฐ 
เอกชน)  

2. การจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม(ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน งบประมาณ และรายไดอ่ืนๆ) ความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และเกิดความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ 

3. ความสามารถวิเคราะหรายรับ-รายจาย ปรับตัวใหเศรษฐกิจเปนบวก สถาบันการเงินของชุมชนจัดการโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน  
4. สัมมาชีพเต็มพื้นที ่ไมเบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืน สิ่งแวดลอม  
5. เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรที่มุงไปสูเศรษฐกิจพอเพียง และอาหารปลอดภยั  
6. มีสระน้ําประจําครอบครัว มีน้ําใช ปองกันน้ําทวม  
7. การจัดการวิสาหกิจ การแปรรูป อุตสาหกรรมชุมชน ทองเที่ยวชุมชน  
8. การฝกอบรมดานสังคม  
9. การจัดโครงสรางพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดลอม พลังงาน  
10. ตําบลปลอดภัย ไมมีการฆา/ขมขืน/การจ้ีปลน  ปองกันอุบัติเหตุทั้งทางบกทางน้ํา ปองกันหนวยกูภัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
11. การพัฒนาคุณภาพ กลุมเปราะบางอยางทั่วถึง (เด็ก เยาวชน ผูสูงวยั คนพิการ เด็กกําพรา) 
12. ระบบสุขภาพตําบล คณุภาพสูงและประสิทธิภาพ ทุกคนคือญาต ิ
13. ศูนยเรียนรูตําบล หองสมุด พิพิธภณัฑ ศูนยศิลปะ ศูนยกีฬา ศูนยเรียนรูพิเศษ  
14. ระบบความยุติธรรมชุมชน ความยุติธรรมแบบมีสวนรวม ไกลเกลี่ย   
15. ระบบสื่อสารชุมชน สื่อดิจิทัล ถูกตอง ครบถวน ทั่วถึง ทันเวลา  
16. ตําบลทําความด ีถูกตอง ดีงาม การชวยเหลือผูอ่ืน อนุรักษสิ่งแวดลอม วฒันธรรม ปฏิบัติธรรม 
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ตัวชี้วัดที ่3.2  รอยละของรายวชิาที่นกัศึกษาอาจารยและผูมีสวนไดสวนเสียใชชุมชนทองถ่ิน สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลง

ในพ้ืนท่ี 

คําอธิบาย 

 รายวิชาท่ีนักศึกษาอาจารยและผูมีสวนไดสวนเสียใชชุมชนทองถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี หมายถึง 

รายวชิาท่ีมีคําอธิบายรายวชิาท่ีสอดคลองกับเกณฑการพัฒนาของ SDGs ท้ัง 17 ดาน หรอืรายวิชาท่ีมีการลงไปปฏิบัตงิานในพื้นท่ีจริง 

เกณฑการประเมิน 

จํานวนรายวิชาที่นักศึกษาอาจารยและผูมีสวนไดสวนเสียใชชุมชนทองถ่ิน             
สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาสรางการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ 

 
X 

 
100 

จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในปการศึกษานั้น  
 

 ตัวชี้วัดที ่3.3 จํานวนเงินรายไดท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค  

 คําอธิบาย 

 เศรษฐกิจสรางสรรค หมายถึง  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานการใชองคความรู การศึกษา การสรางสรรคงาน และการใช ทรัพยสินทางปญญา ที่เชื่อมโยง

กับรากฐานวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม เพ่ือผลิตสนิคาหรือบริการที่สรางมูลคาทางสังคมที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

 

 ตัวชี้วัดที ่3.5  จํานวนแนวปฏบิัติ/นวัตกรรมที่นําไปใชในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่  

 คําอธิบาย 

 แนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นําไปใชในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area-based University) หมายถึง แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาหัวอยู โดยรวมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนที่จะชวยสรางชุมชน ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

โดยตองมุงพัฒนาใน 3 เร่ืองสําคัญ (1) ผลิตกําลังคนซึ่งครอบคลุมท้ังการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการพัฒนาครูใหสอดรับกับศตวรรษที่ 21  (2) สรางผูประกอบการทองถ่ิน 

หรือผูประกอบการสรางสรรค  (3) การผนึกกําลังเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

(Sustainable Development Goals) 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.6 รอยละของจํานวนเงนิที่ไดรบัจากการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได 

เกณฑการประเมิน 

จํานวนเงินรายไดที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวฒันธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค  
X 

 
100 จํานวนที่ไดรับจัดสรรทั้งหมดของหนวยงาน 

 

 เปาประสงคที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรูและการวิจัย มีประสิทธิภาพการทํางาน  มีนวัตกรรมทําใหชุมชนมหาวิทยาลัยและผูมีสวนได
สวนเสียมีคุณภาพชีวติที่ดี 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.3 รอยละของโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดาํเนินการสําเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวตักรรม (Innovation Space )  

เกณฑการประเมิน 
จํานวนโครงการพัฒนาพื้นท่ีนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยท่ีมีการดําเนินการสําเร็จตามแผนการจัดต้ังพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space ) 

X 100 
จํานวนโครงการพัฒนานวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยท่ีมีการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งกองทุนเร่ิมตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) 
เกณฑการประเมิน 

1. มีการวิเคราะหความพรอม วางแผน แตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดต้ังกองทุนเร่ิมตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

2. มีการจัดทําระเบียบ ขอบังคับ กองทุนเริ่มตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
3. มีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) รอยละ 50 
4. มีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) รอยละ 80  
5. มีการจัดสรรเงินทุนเพ่ือรวมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อยางนอย 1 ราย  

ตัวชี้วัดที่ 4.8 รอยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ไมต่ํากวา 200 คะแนน  
เกณฑการประเมิน 

จํานวนคณะ/วทิยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ไมต่ํากวา 200 คะแนน 
X 100 

จํานวนคณะ/วิทยาลัยท้ังหมด 
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คาํอธิบายและเกณฑการประเมินโครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรู มีมาตรฐานทางวชิาการและวิชาชพี มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพื่อเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงตอสังคมเกณฑการประเมิน 
 โครงการที่ 1.1.1 โครงการปรับปรงุพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการระหวางศาสตรดานวิทยาศาสตรและดานสังคมศาสตรและพัฒนาหลักสูตรการเรียนควบ 2 
ปรญิญา 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีบูรณาการระหวางศาสตรดานวิทยาศาสตรและดานสังคมศาสตร 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตรดานวิทยาศาสตรและดานสังคมศาสตร 
ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว ไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนท่ีกําหนดไว 
ระดับ 3 มีผลงานเชิงประจักษจากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ระดับ 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และมีการเทียบเคียง (Benchmark) กับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
ระดับ 5 มีการถอดบทเรียนและเผยแพรองคความรูสูสาธารณะเกี่ยวกับการบูรณาการระหวางศาสตรดานวิทยาศาสตรและดานสังคมศาสตร 

 
โครงการที่ 1.1.2  โครงการสนับสนุนการเรียนรูแบบสะสมหนวยกิตและออกแบบหลักสูตรที่สามารถสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง  

 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบสะสมหนวยกิต (สัมฤทธิบัตร) 
 เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการจัดการศึกษา หนวยการเรียนรู เอกสาร/สื่อการเรียนรูของหลักสูตรสําหรับการเรียนการสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษา 

ระดับ 2 มีหนวยการเรียนรูที่ไดรับอนุมัติ และมีคูมือหนวยการเรียนรู หรือมีเอกสารหรือสื่อการเรียนรูของทุกรายวิชาที่เปดสอนในโครงการ ในเว็บไซต
ของหลักสูตรหรือคณะ  

ระดับ 3 มีหลักสูตรที่มีผูสมัครเขาเรียนในโครงการฯ เปนไปตามเปาหมาย นอยกวารอยละ 50 ของหลักสูตรที่เปดสอนในโครงการทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่มีผูสมัครเขาเรียนในโครงการฯ เปนไปตามเปาหมาย มากกวารอยละ 50 ของหลักสูตรที่เปดสอนในโครงการทั้งหมด 
ระดับ 5 มีนักศึกษาไดรับการเทียบโอนจากการเรียนในโครงการฯ และสําเร็จการศึกษา 
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 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2.2 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษาสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 
 เกณฑการประเมิน 

จํานวนหลักสูตรที่นักศึกษาสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 
X 100 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
โครงการที่ 1.1.3  โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวตักรรม (Innovation Sandbox) 
 เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงาน และคูมือการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
ระดับ 2 มีหลักสูตรท่ีจัดการจัดการศึกษาบนพ้ืนท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) และเกิดผลงานเชิงประจักษ ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน

หลักสูตรเปาหมาย 
ระดับ 3 มีหลักสูตรที่มีการจัดการจัดการศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) รวมกับหนวยงานภายนอก และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน ไม

นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรที่ดําเนินการท้ังหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรท่ีจัดการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) และสามารถตอยอดสูผลงานทางวิชาการเพ่ือเผยแพรในระดับชาติ 

นานาชาติ ไดไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรเปาหมาย 
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ และเผยแพรองคความรูดานการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
 

โครงการที่ 1.2.1.  โครงการปรบัปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงาและตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ Upskill/Reskill/Life Long Leaning ที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่น และหนวยงานภายนอก 
 เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มีแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการ  
ระดับ 2 มีการสํารวจความตองการของชุมชน ทองถิ่น และหนวยงานภายนอก และมีหลักสูตรระยะสั้นทีไ่ดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มากกวารอย

ละ 80 ของหลักสูตรที่เสนอ 
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ระดับ 3 มีหลักสูตรระยะสั้นท่ีมีผูเขาอบรมเปนไปตามแผน มากกวารอยละ 80 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปดอบรม 
ระดับ 4 มีหลักสูตรระยะสั้นท่ีดําเนินการตอเนื่อง และมีผูเขาอบรมเพ่ิมขึ้นจากเดิมมากกวารอยละ 50 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปดอบรม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดานการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น และ

หนวยงานภายนอก 
 

โครงการที่ 1.3.1  โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ ABCD  
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3.1.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ ABCD  
 เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงาน และคูมือการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ  ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ ABCD  
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามปรัชญาการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ ABCD ไมนอยกวารอย

ละ 80 ของกิจกรรมทัง้หมด 
ระดับ 3 มีผลงานเชิงประจักษ/ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับการนําเสนอ ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ จากการเรียนการสอนตามปรัชญา

การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ ABCD ทุกหลักสูตร 
ระดับ 4 มีผลงานเชิงประจักษ/ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ การอางอิง/การใชประโยชน จากการเรียนการสอนตาม

ปรชัญาการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ ABCD  
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรยีนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดานการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ดวยกระบวนการจัดการ

เรยีนรูแบบ ABCD 
 

โครงการที่ 1.3.2  โครงการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3.2.1 รอยละของการใชจายงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจางทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
 เกณฑการประเมิน 

จํานวนเงินงบประมาณที่เบิกจายจริงเพ่ือจัดซื้อจัดจางทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
X 100 

จํานวนเงินงบประมาณท้ังหมด 
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โครงการที่ 1.3.3  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU Online และ MOOC 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3.3.2 ระดับความสําเร็จของการสรางหลักสูตรออนไลน  
 เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานสรางหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน (VRU Online / Thai MOOC) 
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการเปดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน และมีผูเขาเรียนทั้งภายในและภายนอกเปนไปตามจํานวนกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

หลักสูตรออนไลนท่ีเปดสอนท้ังหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่สามารถสรางรายไดจากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรยีนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศเก่ียวกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 
 

โครงการที่ 1.3.4  โครงการบริหารจัดการงบประมาณดานวชิาการ  
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3.4.1 รอยละของการเบิกใชงบประมาณดานวิชาการ 
 เกณฑการประเมิน 

จํานวนการเบิกใชเงินงบประมาณดานวิชาการ 
X 100 

จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
 
โครงการที่ 1.4.1  โครงการพัฒนาเครือขายพันธมิตรหนวยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือรวมจัดการศกึษา 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.4.1.1 รอยละของหลักสูตรท่ีมีความรวมมือ (MOU) กับเครือขายพันธมิตรหนวยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลยัในประเทศเพื่อรวมจัดการศึกษา 
 เกณฑการประเมิน 

จํานวนหลักสูตรท่ีมีความรวมมอื (MOU) กับเครือขายพันธมิตรหนวยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อรวมจัดการศึกษา 
X 100 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.4.1.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายพันธมิตร หนวยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือรวมจัดการศึกษา จัดการศึกษาเฉพาะกลุม 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และมีการพัฒนาความรวมมือ MOU ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

มหาวิทยาลัยในประเทศ 
ระดับ 2 มีแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการ จากการวิเคราะหจุดเดนหลักสูตรและเชื่อมโยงเขากับความตองการของหนวยงาน 
ระดับ 3 มีการดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงความรวมมือในยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหนวยงานภายนอก มากกวารอยละ 80 ของกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 4 มีเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมรวมกันเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 50 ของเครือขายเดิม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดานการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหนวยงานภายในประเทศ 
 

โครงการที่ 1.4.2  โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศเพ่ือรวมจัดการศกึษายกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาษาสูมาตรฐานสากล 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.4.2.1 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศเพ่ือรวมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา     
สูมาตรฐานระดับสากล 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีการประสานความรวมมือและทํา MOU กับมหาวทิยาลัยตางประเทศ และวางแผนรวมกันเพ่ือรวมยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาสูมาตรฐาน

ระดับสากล 
ระดับ 2 มีกิจกรรมสงเสริมศักยภาพอาจารย นักศึกษา และการปรับปรงุระบบเพ่ือรองรับการดําเนินกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
ระดับ 3 มีการดําเนินกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ (แลกเปลี่ยนอาจารย/ นักศึกษา, จัดการศกึษาแบบ dual degree ,จัดหลักสูตร on demand 

ของลูกคา) มากกวารอยละ 80 ของกิจกรรมท่ีระบุไวตามแผน 
ระดับ 4 มีเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมรวมกันเพ่ิมขึ้นมากกวารอยละ 50 ของเครือขายเดมิ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรยีนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดานการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสูมาตรฐานระดับสากลกับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศ 
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โครงการที่ 1.5.1  โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบดานเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.5.1.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 เกณฑการประเมิน 

จํานวนนักศึกษาที่ไดรบัการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จํานวนนักศกึษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 
 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.5.1.2  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมทดสอบทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 เกณฑการประเมิน 

จํานวนนักศกึษาที่เขารวมทดสอบทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จํานวนนักศกึษาที่เขารวมทดสอบดานเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 
 
โครงการที่ 1.5.2  โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการและวชิาชีพ 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.5.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะนักศึกษาสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการพัฒนาทักษะนักศึกษาใน 3 ดาน ไดแก ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางวชิาการ และทักษะทางวิชาชีพ 
ระดับ 2 มีผลการดําเนินงานโครงการตามแผน ที่ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในโครงการทั้งหมด ไมนอยกวารอยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 
ระดับ 3 มีนักศกึษาที่ผานการพัฒนาจากโครงการตามแผนฯ ไดรับรางวัลจากการแขงขนั/ประกวด/นําเสนอ ในระดับชาติ/นานาชาติ  
ระดับ 4 มีการเผยแพรความสําเร็จของการพัฒนานักศึกษาจากโครงการตามแผนฯ สูสาธารณะผานสื่อออนไลน และมีผูเขาชมมากกวา 500 คร้ังภายใน

ปงบประมาณ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรยีนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดานการพัฒนาทักษะนักศกึษาสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางวิชาการ และทักษะ

ทางวชิาชีพ 
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โครงการที่ 1.5.3  โครงการเสริมสรางสมรรถนะความเปนผูประกอบการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.5.3.1 รอยละของหลักสูตรท่ีมีการเปดสอนรายวิชาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 
 เกณฑการประเมิน 

จํานวนหลักสูตรท่ีมีการเปดสอนรายวิชาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 
X 100 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 
 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.5.3.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 
 เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดตั้ง Business unit และมีแผนการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ และสรางรายไดใหกับนักศึกษา 
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ และสรางรายไดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา รอยละ 80 ของกิจกรรมท่ีระบุไวตามแผน 
ระดับ 3 มีแผนธุรกิจที่ถูกนําไปดําเนินการจริง และสรางประโยชน/รายได ไมนอยกวารอยละ 50 ของแผนที่ไดรับการพัฒนา 
ระดับ 4 มีผูประกอบการที่ดําเนินการธุรกิจตามแผนธุรกิจไดจริง หรือไดรับรางวัลจากการเปนผูประกอบการ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 

 
โครงการที่ 1.5.4  โครงการเสริมทักษะการเปนวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาของประเทศ 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.5.4.2 ระดับความสําเร็จของการสรางวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาของประเทศ 
 เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีแผน และคูมือการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาของประเทศ 
ระดับ 2 มีผลการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนไมนอยกวารอยละ 80  
ระดับ 3 มีนวตักรรมที่เกิดจากวิศวกรสังคมที่สามารถนําไปแกไขปญหาของชุมชนไดจริง และเกิด impact ตอชุมชน (เทคโนโลยีท่ีไดผลดี รูปแบบและงานที่

ตอบสนองชุมชน นวัตกรชุมชน) ไมนอยกวานอยละ 80 ของโครงการที่ดําเนินการ 
ระดับ 4 มีการเผยแพรผลงานท่ีเกิดจากวิศวกรสังคม ในระดับชาติ/นานาชาติ  
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรยีนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดานการพัฒนาทักษะการเปนวิศวกรสังคม 
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โครงการที่ 1.6.1  โครงการพัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายศิษยเกา เครือขายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตอยอดองคความรูและสืบสานสูนักศึกษา คณาจารยและ
ประชาชน  
 ตัวชี้วัดท่ี 1.6.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายศิษยเกา เครือขายผูทรงคุณวฒุิ เพ่ือการตอยอดองคความรูและสืบสานภูมิ
ปญญาสูนักศึกษา คณาจารย และประชาชนในทองถิ่น 
 เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีการสํารวจขอมูล และจัดทําฐานขอมูลเครือขายศิษยเกา เครือขายผูอาวโุส ขอมูลองคความรูและภูมิปญญาของเครือขาย 
ระดับ 2 มีแผนการพัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายศิษยเกา เครือขายผูอาวุโสรวมสืบสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองคความรู สงผานภูมิปญญาสูนักศึกษา 

คณาจารย และประชาชนในทองถ่ิน 
ระดับ 3 มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนรวมกันกับเครือขายความรวมมือระหวางเครือขายศิษยเกา เครือขายผูอาวุโสรวมสืบสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค

ความรู สงผานภมูิปญญา ไมนอยกวารอยละ 80 
ระดับ 4 มีการเผยแพรองคความรูจากการสงผานภูมิปญญารวมกับเครือขายความรวมมือสูสาธารณะ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรยีนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดานการพัฒนาชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายศิษยเกา เครือขายผูทรงคุณวุฒิ 

โดยการตอยอดองคความรูและสืบสานภูมิปญญาสูนักศึกษา คณาจารย และประชาชนในทองถิ่น 
 

โครงการที่ 1.7.1  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุงเนนสมรรถนะของครูมืออาชีพ  
 ตัวชี้วัดที่ 1.7.1. รอยละของบัณฑิตครูท่ีสอบผานมาตรฐานใบประกอบวชิาชีพครู 
 เกณฑการประเมิน 

จํานวนบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพคร ู
X 100 

จํานวนบัณฑิตครูท้ังหมด 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการที่ 2.1.1  โครงการการจัดหาทุนสนับสนุนการสรางโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการและการทองเทียว 

การเกษตรและอาหาร การสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดหาเงนิทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการ
และการทองเทียว การเกษตรและอาหาร การสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมตอป 
 เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทยการพัฒนา เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการและ
การทองเทียว การเกษตรและอาหาร การสงเสรมิสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

ระดับ 2 มีแผนบริหารทุนวิจัยและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทยการพัฒนา เชิงพื้นที่และเชิงประเด็นดานการ
จัดการเรียนรู ดานการบริการและการทองเทียว การเกษตรและอาหาร การสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

ระดับ 3 มีการดําเนินงานจัดหางบประมาณสนับสนนุการวิจัยและนวัตกรรมหนวยงานภาครัฐ และเอกชนมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผน เสนอตอ
คณะกรรมการของหนวยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 มีการสรางเครือขายแหลงทุนวิจัยและเครือขายนักนักวิจัย 
ระดับ 5 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทยการพัฒนา เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการและการทองเทียว การเกษตร

และอาหาร การสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมตอปเปนไปตามแผน 
 

โครงการที่ 2.1.2  โครงการการพัฒนาโจทยวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่
 ตัวชี้วัดท่ี 2.1.2.1 ระดับความสําเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ดานการจัดการเรียนรูดานการบริการและการ
ทองเท่ียว การเกษตรและอาหาร การสรางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ดานการจัดการเรียนรูดานการบริการและ

การทองเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสรางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการ

และการทองเท่ียว การเกษตรและอาหาร การสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ 
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ระดับ 3 มีการบมเพาะนักวิจัยในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการขามศาสตรเพื่อตอบโจทยแหลงทุน (Research Program) 
ระดับ 4 มีการสรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการขามศาสตรเพื่อตอบโจทยแหลงทุน (Research Program) 
ระดับ 5 มีการนําผลการดําเนินงานตามระดับ 4 มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 

โครงการที่ 2.1.3  โครงการการสงเสรมิการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.1.3.1 ระดับความสําเร็จของผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็น  

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการและ

การทองเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสงเสรมิสุขภาพและสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนการตีพิมพผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ดานการจัดการเรียนรู ดานการ

บรกิารและการทองเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 3 มีการสนับสนุนเครื่องมือ องคความรู และบริการท่ีเปนประโยชนในการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 4 มีการสงเสริมและจัดทําวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณฯ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจํานวน 3 ฉบับ 
ระดับ 5 จํานวนผลงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชงิประเด็น ดานการจัดการ

เรยีนรู ดานการบริการและ 
 

โครงการที่ 2.1.5  โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใชประโยชนเชิงพาณิชย  
 ตัวชี้วัดท่ี 2.1.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยที่ถูกนําใชประโยชนในชุมชนและเชิงพาณิชย 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในชุมชน และเชิงพาณิชย 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานวิจัยท่ีถูกไปใชประโยชนในชุมชน และเชิงพาณิชย 
ระดับ 3 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยใหมีสมรรถนะในการสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคในการพัฒนาชุมชน และใชประโยชนเชิงพาณิชย 
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ระดับ 4 มีการจัดสัมมนา ฝกปฏิบัติการรวมกับหนวยงานผูใหทุน ภาครัฐและเอกชนในการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาชุมชน และ
ใชประโยชนเชิงพาณิชย 

ระดับ 5 จํานวนผลงานวิจัยท่ีถูกนําใชประโยชนในชุมชน และเชิงพาณชิยเปนไปตามแผน 
 

โครงการที่ 2.1.6  โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สงเสริมการจดทะเบียน  
 ตัวชี้วัดท่ี 2.1.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีไดรับการจดทะเบียนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ไดรับการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่ไดรบัการจดทะเบียนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ระดับ 3 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของได 
ระดับ 4 มีการสรางเครือขายสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีไดรับการจดทะเบียน 
ระดับ 5 มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับการนําผลงานวิจัยและนวตักรรมสูจดทะเบียนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

 
โครงการที่ 2.2.1  โครงการพัฒนาวิจัยสูการถายทอดเทคโนโลยีหรือองคความรูตอภาครัฐ ภาคเอกชน  

 ตัวชี้วัดท่ี 2.2.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีหรือองคความรูตอภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีหรือองคความรูตอภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเปาหมายของการถายทอดเทคโนโลยีหรือองคความรูตอภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ 
ระดับ 3 มีการพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อรองรับการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ 
ระดับ 4 พัฒนางานวิจัยสูการถายทอดเทคโนโลยีหรือองคความรูตอภาครัฐ ภาคเอกชนมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผน เสนอตอคณะกรรมการของ

หนวยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีหรือองคความรูตอภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะเปนไปตามแผน 
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โครงการที่ 2.3.1  โครงการเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาของชุมชนและทองถ่ิน   
 ตัวชี้วัดท่ี 2.3.1.1 ระดับความสําเร็จของเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนในการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาของชุมชนและทองถ่ิน 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกในการขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแกไขปญหาความ เหลื่อมล้ํา เสริมสรางพลังทางสังคม เพ่ิมขีด

ความสามารถของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
ระดับ 2 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือสงเสริมการผลิตนวตักรรมที่ไดจากผลงานวิจัยเพ่ือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 
 ระดับ 3 มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและสรางนวัตกรรมในการแกปญหาชุมชน 
ระดับ 4 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือขายเก่ียวกับการผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยเพ่ือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน 
ระดับ 5 จํานวนสัญญาหรือโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแกไขปญหาความ เหลื่อมล้ํา เสริมสรางพลังทาง

สังคม เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเองเปนไปตามแผน 
 

โครงการที่ 2.3.2  โครงการสรางนวตักรรมจากงานวิจัยเพื่อแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ิน  
 ตัวชี้วัดท่ี 2.3.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมที่ไดจากผลงานวิจัยเพ่ือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ไดจากผลงานวิจัยเพ่ือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานนวัตกรรมที่ไดจากผลงานวจัิยเพ่ือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน 
ระดับ 3 มีการบมเพาะอาจารยใหสามารถพัฒนานวัตกรรมท่ีไดจากผลงานวิจัยเพ่ือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 
ระดับ 4 มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและสรางนวัตกรรมในการแกปญหาชุมชน 
ระดับ 5 จํานวนนวัตกรรมที่ไดจากผลงานวิจัยเพ่ือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่นเปนไปตามแผน 
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โครงการที่ 2.4.1  โครงการสงเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดท่ี 2.4.1.1 รอยละของอาจารยครุศาสตรท่ีรวมมือกับเครือขายในการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เกณฑการประเมิน  

จํานวนอาจารยครศุาสตรที่รวมมือกับเครือขายในการสรางผลงานวิจัยและนวตักรรมจนไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาต ิหรือนานาชาต ิ
เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน X 100 

จํานวนอาจารยครุศาสตรท้ังหมด  
 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากประราชดําริ ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
 โครงการที่ 3.1.1  โครงการพัฒนางานวชิาการสูงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการสรางผลงานของอาจารยรับใชสังคม 

เกณฑการประเมินผล 

ระดับที ่1 มีรายงานผลสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่เปาหมาย 

ระดับที ่2 เกิดการมีสวนรวมและยอมรับของสังคม/พ้ืนท่ีเปาหมาย 

ระดับที่ 3 สรางกระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน โดยใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทํางานใหเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง

คาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น และประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลง 

ระดับท่ี 4 มีการจัดทําเอกสารผลงานเพ่ือช้ีใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการ หรอืเสริมสรางความรูหรอืกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหน่ึงๆ หรือหลายสาขาวิชาอยางไร และสรางแนวทางการติดตามและรักษาพัฒนาการ

ที่เกิดขึ้นใหคงอยูตอไป 

ระดับที่ 5 มีการเผยแพรโดยจัดเวทีนําเสนอผลงานในพ้ืนท่ีหรือการเปดเยี่ยมชมพื้นที่และตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวาง เปนไปตามเกณฑ ก.พ.อ. 
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โครงการที่ 3.2.1  โครงการพัฒนาศักยภาพทองถ่ินแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและทองถ่ินในการ

จัดการตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพทองถ่ินแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
เกณฑการประเมิน 

ระดับที่ 1 มรีะบบกลไกพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขายุทธศาสตร BCG ไดแก 1) สาขาเกษตรและอาหาร 2) สาขาสุขภาพและการแพทย 3) สาขา
เคมีชีวภาพ 4) สาขาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  

ระดับที่ 2 มีแผนพัฒนากําลังคนและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวยีน 
ระดับที่ 3 มีการพัฒนาศักยภาพกําลังคนและพัฒนาพื้นที่ตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
ระดับที่ 4 มีการจางงาน เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ระดับที่ 5 มีโมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
โครงการที่ 3.4.1 โครงการเสริมสรางการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Leb) 
ตัวชี้วัดที่ 3.4.1.1 ระดับความสําเร็จของการสรางพ้ืนท่ีตนแบบปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 

  คําอธิบาย 

  กระบวนการสรางพื้นตนแบบ ประกอบดวย  

1. หลักสูตร/คณะทํางานรวบรวมแนวคิด กําหนดประเด็นการปฏิรูป เปาหมาย วัตถุประสงคที่ตองการ 

2. รวบรวม คนหา คัดเลือก (Mapping)  ผูเขารวมกระบวนการ  โดยมีเงื่อนไขปจจัยความสําเร็จ ดังนี ้

   2.1 เปนผูนําชุมชนที่มีสวนเก่ียวของและมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งอาจรวมถึงผูที่มีสวนเก่ียวของจากภาคสวนตางๆ ที่มีบทบาทเก่ียวของกัน โดยมี

คุณสมบัติผูเขารวมกระบวนการท่ีสําคัญ 3 ประการคือ Insightful (รูจริงในประเด็นปฏิรูป), Influential (มีบทบาทสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงได หรือโนมนาวผูอ่ืนใน

มารวมขับเคลื่อนได) & Interest (Commitment to Drive Change) (มีความปรารถนาที่จะสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง) 

   2.2 สามารถเขารวมกระบวนการไดตลอดกระบวนการแบบมีสวนรวม เพื่อผูนําชุมชน ผูเขารวมกระบวนการไดแลกเปลี่ยนมุมมองตอความทาทาย เกิดความ

ตระหนักรูถึงความสลับซับซอนของประเด็น สถานการณ ความทาทายของระบบ รวมถึงเปนสวนหนึ่งที่ผูเขารวมแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น ตองการมีสวนรวม มีความ

ปรารถนา ที่จะสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เปนการเปลี่ยนแปลงที่ตนตอ รากของปญหา มิใชการสรางการเปลี่ยนแปลงในระดับปรากฏการณ (Events) 
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3. Pre-Social Lab (Convening & Engaging) กระบวนการเชิญ เตรียมความพรอมและสรางการมีสวนรวมใหกับกลุมผูเขารวมเปาหมาย ที่จะเชิญเขารวม

กระบวนการ   โดยการแนะนําโครงการ เปาหมาย สรางความคุนเคยกับผูเขารวม รวมถึงการเก็บขอมูล ความเห็นเบื้องตนในประเด็นปฏิรูป โดยการสัมภาษณตัวตอตัว 

สัมภาษณทางโทรศพัท หรือใหผูที่ถูกเชิญเขารวมกระบวนการตอบแบบสอบถามที่ออกแบบไว หลังจากนั้นทีมคณะทํางานจะรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณมาจัดทําเปน

รายงาน Pre-Social Lab เพ่ือใชเปนขอมูลนําเขา (Input) ในกระบวนการหองปฏิบัติการทางสังคมตอไป โดยรายงานดังกลาว มิใชการวิเคราะหเพื่อสรุปบทสัมภาษณ 

หากแตจะเปนการรวบรวมความเห็น ขอมูลโดยตรงจากการสัมภาษณของผูเขารวมกระบวนการ 

4. กระบวนการหองปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) คือการสรางพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีกลาง พื้นที่ปลอดภัยเพ่ือการทดลองปฏิบัติการรวมกันของผูนํา  ผูมีสวนเก่ียวของ 

หรอืในหลายกรณีอาจรวมผูที่มีความเห็นตาง คูขัดแยง ผูที่ไดรับผลกระทบ เพ่ือรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกันเรียนรู และเขาใจความเชื่อมโยงขององคประกอบ

ตาง ๆ อยางเปนระบบ รวมถึงรวมกันตระหนัก รับรูถึงความทาทายตาง ๆ ท่ีมีอยูรอบตัว และรวมกันกําหนดวิสัยทัศน ออกแบบ โดยพื้นที่ที่สรางข้ึนมา เปนพ้ืนที่ที่เปดให

ทุกฝายไดมีโอกาสเปดใจ เปดความคิด รวมเรียนรู รวมถึงการเปดโอกาสใหไดรวมออกแบบ สรางตนแบบความ รวมมือ ทดลองทํางานรวมกันในแนวราบ เพ่ือกอใหเกิด

แนวคิดและอาจรวมถึงนวัตกรรม เพ่ือสรางหรือรองรับการเปลี่ยนแปลง ความทาทาย รวมถึงวิธีการทํางานรวมกันรวมกันแบบที่ไมเคยทํามากอน โดยมีเปาหมายรวมที่

ยิ่งใหญ เพ่ือบรรลุเปาหมายสูงสุด และสรางตนแบบ (Prototype) เพ่ือทดลองเริ่ม ในวิธีทํางานรวมกันแบบใหม สรางวัฒนธรรมความรวมมือ (Collaborative Culture) 

5. Post-Social Lab คือกระบวนการติดตาม สนับสนุนใหผูเขารวมกระบวนการไดมีโอกาสทดลอง นําแนวคิด ตนแบบ (Prototype) ท่ีไดรวมกันคิด ออกแบบ 

วางแผนไว ไปสูการทดลองปฏิบัติจริง (Prototype Testing) โดยการติดตาม สนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนประสานงานผูที่เก่ียวของใหเกิดการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง 

การสนับสนุนดานวิชาการ  การเก็บขอมูล การวิจัย และอาจรวมถึงการสนับสนุนดานทรัพยากรอ่ืน ๆ  เชน งบประมาณ คน สถานที่ ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการลงมือสรางการ

เปลี่ยนแปลงจริงอยางตอเนื่อง และเพ่ือที่ผูเขารวมกระบวนการจะไดนําประสบการณ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาตนแบบ (Prototype) ในกระบวนการ Social Lab 

เพื่อสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems Change) ตอไป  

6. การจัดใหมีองคกรสนับสนุนกลาง ที่ทํางานเปนแกนกลางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง การติดตามและสนับสนุน รวมถึงงานประสานงาน 

งานวจัิย วิชาการ การถอดบทเรียน และอาจรวมถึงการสนับสนุนปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการทดลอง 

7. การสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ คือการเรียนรูและพัฒนารวมกันของผูนําระหวางทางที่ลงมือทําการเปลี่ยนแปลงรวมกัน สรางผูนํารวม (Collective 
Leadership) เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ (Collective Impact) โดยมีเปาหมายคือเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในระยะยาว ผานการเรียนรูกระบวนการการ
ทดลองทํางานรวมกัน สรางวัฒนธรรมความรวมมือ (Culture of Collaboration) มิใชผลสําเร็จของตนแบบโครงการที่ทดลองทําแตเพียงอยางเดยีว 
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 เกณฑการประเมินผล 
ระดับที่ 1 มีแผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผานการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) โดยใชชุมชนเปนฐาน รอยละ 30 ของหลักสูตรที่

เปดสอน 
ระดับที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือสรางพ้ืนที่ พ้ืนที่กลาง พื้นที่ปลอดภัยเพ่ือการทดลองปฏิบัติการรวมกันของผูนํา  ผูมีสวนเก่ียวของ หรือในหลาย

กรณีอาจรวมผูท่ีมีความเห็นตาง คูขัดแยง ผูที่ไดรับผลกระทบ เพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกันเรียนรู และเขาใจความเชื่อมโยงขององคประกอบตาง ๆ อยาง
เปนระบบ  

ระดับที่ 3 มีการกําหนดวิสัยทัศน ออกแบบ โดยพ้ืนที่ที่สรางข้ึนมา เปนพ้ืนที่ที่เปดใหทุกฝายไดมีโอกาสเปดใจ เปดความคิด รวมเรียนรู รวมถึงการเปดโอกาส
ใหไดรวมออกแบบ สรางตนแบบความ รวมมือ ทดลองทํางานรวมกัน 

ระดับที่ 4 จํานวนผลงาน/นวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) โดยใชชุมชนเปนฐาน เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงรวมกันในพื้นท่ี 
ระดับที่ 5 มีตนแบบ (Prototype) เพื่อทดลองวิธีทํางานรวมกันแบบใหม สรางวฒันธรรมความรวมมือ (Collaborative Culture) 

 

 โครงการที่ 3.5.1 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรกัษและฟนฟูมรดกวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

ตัวชี้วัดที่ 3.5.1.1 ระดับความสําเร็จทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
เกณฑการประเมิน 

ระดับที่ 1 มีผลการสํารวจ คนหา ขอมูลทุนทางวัฒนธรรม อนุรักษ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 2 มีการจัดทําแผนพัฒนาทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษ และฟนฟูมรดกวฒันธรรม  
ระดับที่ 3 สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือการสรางทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรกัษ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับที่ 4 มีผลงาน/นวตักรรมจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรกัษ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรม เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 5 เผยแพรผลงาน/นวตักรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมและกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ และฟนฟู

มรดกวัฒนธรรม และไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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 โครงการที่ 3.6.1 โครงการผลักดันมหาวิทยาลัยเปนตลาด(University as Market place) เพ่ือรองรับสินคาชุมชน 
ตัวชี้วัดที่ 3.6.1.1 ระดับความสําเร็จของการเปนมหาวิทยาลัยใหเปนตลาด (University as Market place) เพ่ือรองรองสินคาชุมชน 
เกณฑการประเมิน 

ระดับที่ 1 มีแผนการพัฒนาความรวมมือในการสรางผลผลิตหรือการพัฒนาสินคา/บริการที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
ระดับที่ 2 มีแผนการตลาดรองรับผลผลิตที่เกิดจากการบริการวิชาการเพ่ือรองรองสินคาชุมชน 
ระดับที่ 3 มีระบบกลไกการบริหารจัดการผลผลติหรือการพัฒนาสินคา/บริการท่ีเกิดจากการบริการวชิาการทั้งในรูปแบบ Online และ Offline 
ระดับท่ี 4 รายไดจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนตลาด (University as Market place) เพ่ือรองรองสินคาชุมชน ไมนอยกวารอยละ 80 ของคา

เปาหมาย 
ระดับที่ 5 มีหนวยงานผลักดันใหเกิดการกระตุนและเกิดการยอมรับไดรับมาตรฐานใหมหาวิทยาลัยเปนตลาดของชุมชน และสามารถตอยอดขยายผลทาง

เศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
 

 โครงการที่ 3.7.1 โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาครแูละยกระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนาเปนโรงเรียนสาธิตตนแบบประจําพื้นที่  
ตัวชีว้ัดที่ 3.7.1.2 ระดับความสําเร็จของพ้ืนที่ตนแบบโรงเรียนเครือขายในการปฏิรูปการเรียนรูประจําพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวดัสระแกว 
เกณฑการประเมิน 

ระดับที่ 1 มีแผนงานและมีกิจกรรมรวมพัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนเครือขายในการปฏิรปูการเรียนรูประจําพ้ืนที่ในจังหวดัปทุมธานีและจังหวัดสระแกว 
ระดับที่ 2 มีผลงาน/นวัตกรรมความสําเร็จของโรงเรียนเครือขายท่ีเกิดจากการรวมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการศกึษา 
ระดับที่ 3 มีการขยายเครือขายความรวมโรงเรียนเครือขายตนแบบในการปฏิรูปการเรียนรูประจําพื้นท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวดัสระแกว 
ระดับที่ 4 มีการเผยแพรผลงาน/นวัตกรรมในเวทีสาธารณะและไดรับการยอมรับ/ไดรับรางวัลในระดับชาติ 
ระดับที่ 5 มีโมเดลพ้ืนที่ตนแบบโรงเรียนเครอืขายในการปฏิรปูการเรียนรูประจําพ้ืนที ่

 

 โครงการท่ี 3.7.2 โครงการจัดตั้งพัฒนาโรงเรียนสาธติในจังหวัดสระแกวเพ่ือเปนศูนยปฏิบัติการเรียนรูใหผูเรียนมรความรูและเปนพลเมืองแหงอนาคต 
ตัวชี้วัดที่ 3.7.2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตในจังหวดัสระแกวเพื่อศูนยปฏบิัติการและการวิจัยโรงเรียนในทองถ่ินสูระดับสากล 
เกณฑการประเมิน 

ระดับท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มีการจัดทําแผนการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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ระดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งท่ีกําหนดไดไมตํ่ากวารอยละ 50 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ระดับที่ 3 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งท่ีกําหนดไดไมตํ่ากวารอยละ 80 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ระดับที่ 4 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งท่ีกําหนดไดครบถวน รอยละ 100 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับท่ี 5 มีโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแกวเพ่ือเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูและเปนพลเมืองแหงอนาคต และมีนักเรียนเขาศึกษาเปนไป

ตามแบบที่กําหนดและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 โครงการที่ 3.8.1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
 เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการสรุปรายงานผลการดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและรายงานตอ คณะกรรมการโครงการโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามระยะเวลาที่กําหนด 
ระดับ 4 มีการประเมินผล ถอดบทเรยีนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศเก่ียวกับการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
ระดับ 5 มกีารเผยแพรแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 

 โครงการที่ 3.8.2 โครงการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10  
 ตัวชี้วัดที่ 3.8.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามพระราโชบายรชักาลท่ี 10 
 เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการดําเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการสรุปรายงานผลการดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
ระดับ 4 มีการประเมินผล ถอดบทเรยีนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศเก่ียวกับการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10  
ระดับ 5 มกีารเผยแพรแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
 โครงการที่ 4.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1. รอยละความหนาแนนการใชที่ดินรักษาพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนท่ีทั้งหมด 
 เกณฑการประเมินผล 

จํานวนพ้ืนที่สีเขียว 
X 100 

จํานวนพ้ืนท่ีทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
  

 โครงการที่ 4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการสัญจร 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสัญจร   
 เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการวางแผนผังระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลัย  
ระดับที่ 2 มีการสรางทางสัญจรทางเดินเทาไมนอยกวารอยละ 80 ของพ้ืนท่ีจัดสรร 
ระดับที่ 3 มีการสรางทางสัญจรทางเดินและจักรยานไมนอยกวารอยละ 80 ของพ้ืนที่จัดสรร 
ระดับที่ 4 มีการสรางและพัฒนาระบบถนนและท่ีจอดรถยนต  
ระดับที่ 5 มีการจัดระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยไดอยางอยางมีประสิทธภิาพ 
 

 โครงการที่ 4.1.3 โครงการสาธารณูปโภค 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   
 เกณฑการประเมิน  

  ระดับท่ี 1 มีการวางแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
  ระดับท่ี 2 มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไมนอยกวารอยละ 50  
  ระดับท่ี 3 มีการดําเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไมนอยกวารอยละ 80 
  ระดับท่ี 4 มีการรายงานผลการดําเนินงานและการวิเคราะหความคุมคากับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  ระดับท่ี 5 มีการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
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 ตัวชี้วัดที่ 4.1.3.2. รอยละของการลดลงของการใชพลังงาน/ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย 
 เกณฑการประเมินผล 

คาใชจายดานพลังงานไฟฟาของปจจุบัน - คาใชจายดานพลังงานไฟฟาของปกอน 
X 100 

คาใชจานดานพลังงานไฟฟาของปปจจุบัน 
  
 โครงการ 4.1.4 โครงการพัฒนาควบคุมอาคารหรือสิ่งกอสราง 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.4.1  รอยละการเพ่ิมขึ้นของอาคารหรือสิ่งกอสราง 
 เกณฑการประเมิน 

ขนาดของพ้ืนทีอ่าคารหรือสิ่งกอสรางใหมหรือปรับปรุง  
X 100 

พ้ืนที่ของอาคารหรือสิ่งกอสรางท้ังหมด 
  
 โครงการที่ 4.1.5  โครงการพัฒนาการใชประโยชนท่ีดิน 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.5.1  ระดับความสําเร็จของการใชประโยชนที่ดิน   
 เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการวางแผนผังสิ่งปลูกสรางการดําเนินงานการใชประโยชนที่ดิน   
ระดับที่ 2 มีการสรางสิ่งปลูกสรางแผนผังไมนอยกวารอยละ 80 ของการจัดสรรพ้ืนท่ีตามผัง 
ระดับที่ 3 มีการใชสิ่งปลูกสรางและพ้ืนที่กิจกรรมในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยางคุมคา 
ระดับที่ 4 การใชสิ่งปลูกสรางและพ้ืนที่กิจกรรมในการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 
ระดับที่ 5 มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการใชพ้ืนท่ีและสิ่งกอสรางภายในมหาวิทยาลัย 

 
 โครงการที่ 4.2.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยลัยดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสราง Digital Infrastructure 
 เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการดําเนินงานปรับปรุงโครงสราง Digital Infrastructure 
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ระดับที่ 2 มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไมนอยกวารอยละ 80ของแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 3 มีการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ที่จะชวยสนับสนุน 
ระดับที่ 4 มีการใชประโยชนจากขอมูล Big Data เพ่ือพัฒนาในเชิงพาณิชย 
ระดับที่ 5 มีการทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

 
 โครงการที่ 4.3.1  โครงการจัดต้ังกองทุนเริ่มตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1  ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งกองทุนเร่ิมตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) 
 เกณฑการประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีการวิเคราะหความพรอม วางแผน แตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดตั้งกองทุนเร่ิมตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับที่ 2 มีการจัดทําระเบียบ ขอบังคับ กองทุนเร่ิมตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
ระดับที่ 3 มีการดําเนินการตามแผนการจัดตัง้กองทุนเร่ิมตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) รอยละ 50 
ระดับที่ 4 มีการดําเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเร่ิมตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) รอยละ 80  
ระดับที่ 5 มีการจัดสรรเงินทุนเพื่อรวมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อยางนอย 1 ราย 
 

 โครงการที่ 4.4.3  โครงการพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู 
 ตัวชี้วัดที่ 4.4.3.1  ระดับความสําเร็จของดัชนีองคกรแหงการเรียนรู 
 เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ 1 บุคลากรมีความรูความเขาใจวาการบริหารองคความรูมีความสําคัญตอการทํางานแตยังไมมีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรูอยางเปนระบบ 
ระดับที่ 2 เริ่มมีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรูที่สามารถนําไปปรับใชไดในหนวยงานยอย 
ระดับที่ 3 มีเคร่ืองมือและกระบวนการบริหารองคความรูที่เปนมาตรฐานและเปนสวนหนึ่งของการทํางาน 
ระดับที่ 4 มีการรวบรวม แลกเปลี่ยน แลกประยุกตใชองคความรูในทุกกระบวนการทํางาน และสามารถวัดผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
ระดับที่ 5 มีการนําความรูไปตอยอดจนเกิดเปนนวตักรรมอยางสม่ําเสมอ 
 



แผนกลยทุธคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2565-2569 
 

76 
 

 
 โครงการที่ 4.4.4  โครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดําเนินการสําเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นท่ีนวัตกรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 4.4.4.1  รอยละของโครงการพัฒนาพื้นท่ีนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยท่ีมีการดําเนินสําเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม  
 เกณฑการประเมินผล 

จํานวนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยท่ีมีการดําเนินสําเร็จ 
X 100 

จํานวนโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวตักรรมของคณะ/วทิยาลัยที่มีการดําเนินสําเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวตักรรม 
  
 โครงการที่ 4.5.1  โครงการพัฒนาและสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและความโปรงใสในการทํางาน 
 ตัวชี้วัดที่ 4.5.1.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน 
 เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางาน 
ระดับที่ 2 การดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนท่ีกําหนด 
ระดับที่ 3 มีผลการประเมินตามแผนการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน 
ระดับที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน และมีการเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศดวย

รูปแบบสื่อดิจิทัล 
 
 โครงการที่ 4.5.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย  
 ตัวชี้วัดที่ 4.5.2.1 รอยละของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงตามแผน 

เกณฑการประเมิน  
จํานวนขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ไดรบัการพัฒนา ปรับปรงุ 

X 100 
จํานวนขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท้ังหมด ที่ไดรับการพัฒนาหรือแกไขตามแผนท่ีกําหนด 

 
 



แผนกลยทุธคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2565-2569 
 

77 
 

 
โครงการที่ 4.5.3 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารสํานักงาน  
ตัวชี้วัดท่ี 4.5.3.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน 
จํานวนเงนิงบประมาณที่เบิกจายจริง 

X 100 
จํานวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่กําหนด 

 
 โครงการที่ 4.5.4 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

ตัวชี้วัดท่ี 4.5.4.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม 
เกณฑการประเมิน 

จํานวนเงนิงบประมาณดานการจัดประชุมท่ีเบิกจายจริง 
X 100 

จํานวนเงนิงบประมาณทัง้หมดตามแผนการจัดประชุมที่กําหนด 
 
 โครงการที่ 4.6.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีเปนเลิศ (Excellence University) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.6.1.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เปนเลิศ (Excellence University) 
 เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการดําเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีเปนเลิศ 
ระดับที่ 2 การดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 3 มีผลการประเมินตามเกณฑ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและจัดทําแผนพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ระดับท่ี 4 รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏบิัติที่เปนเลิศตามเกณฑ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD และมีการเผยแพรแนวปฏบิัตทิี่เปนเลิศดวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
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 โครงการที่ 4.7.1  โครงการมหาวิทยาลัยแหงความสุข 
 ตัวชี้วัดที่ 4.7.1.1  ระดับความสําเร็จการดําเนินงานมหาวิทยาลัยแหงความสุข 
 เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองคกร 
ระดับที่ 2 มีการนําผลจากการวิเคราะหและแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองคกร มาเปนขอมูลในการกําหนดแผนงาน/ โครงการ 
ระดับที่ 3 สื่อสารแผนงาน/ โครงการ การสรางองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) ใหทุกหนวยงานดําเนินการตามแผน 
ระดับที่ 4 มีการติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความกาวหนาการดําเนินการ 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนการดําเนินงานมหาวทิยาลัยแหงความสุข และมีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

  
 โครงการที่ 4.7.2  โครงการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย ท่ีสูงข้ึน 
 ตัวชี้วัดที่ 4.7.2.1  ระดับความสําเร็จของอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 
 เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒปิริญญาเอกและมีการทบทวนอยางตอเนื่อง 
ระดับที่ 2 มีการดําเนินงานตามแผนที่ไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 3 มีจํานวนอาจารยคุณวฒุปิรญิญาเอกเปนไปตามแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 4 มีจํานวนอาจารยคุณวฒุปิริญญาเอกเกินกวาที่กําหนดตามแผนรอยละ 10  
ระดับที่ 5 มีจํานวนอาจารยคุณวฒุปิริญญาเอกเกินกวาที่กําหนดตามแผนรอยละ 20 
 

 โครงการที่ 4.7.3  โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรเพ่ือเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน 
 ตวัช้ีวัดที่ 4.7.3.1  ระดับความสําเร็จอาจารยและบุคลากรเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 
 เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรเพ่ือเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนและมีการทบทวนอยางตอเน่ือง 
ระดับที่ 2 มีการดําเนินงานตามแผนที่ไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนที่กําหนด 
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ระดับที่ 3 มีจํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขาสูตําแหนงสูงข้ึนเปนไปตามแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 4 มีจํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนเกินกวาที่กําหนดตามแผนรอยละ 10  
ระดับที่ 5 มีจํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนเกินกวาที่กําหนดตามแผนรอยละ 20 

  
 โครงการที่ 4.7.4  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.7.4.1  ระดับความสําเร็จของอาจารยและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแบบมืออาชีพ 
 เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพและมีการทบทวนอยางตอเนื่อง 
ระดับที่ 2 มีการดําเนินงานตามแผนที่ไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระดับที่ 4 มีนวัตกรรม หรือผลงานเชิงประจักษที่เกิดจากการพัฒนา 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัตกิารพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพและมีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 
 โครงการที่ 4.7.5  โครงการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูสูความเปนมืออาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.7.5.1  รอยละของอาจารยครุศาสตรท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือไดรบัรางวลัดานการจัดการเรยีนรูและการฝกหัดครู 
 เกณฑการประเมิน  

จํานวนอาจารยครศุาสตรที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือไดรับรางวลัจากการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ นานาชาติ ดานการ
จัดการเรียนรูและการฝกหัดครู 

 
X 

 
100 

จํานวนอาจารยครุศาสตรทั้งหมด 
  
 โครงการที่ 4.7.6 โครงการบริหารงานบุคคล  

ตัวชี้วัดท่ี 4.7.6.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณดานบุคคล 
เกณฑการประเมิน 

จํานวนเงินงบประมาณดานบุคลากรท่ีเบิกจายจริง X 100 



แผนกลยทุธคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2565-2569 
 

80 
 

จํานวนเงนิงบประมาณทั้งหมดตามแผนการเบิกจายงบประมาณดานบุคคลที่กําหนด 
 โครงการที่ 4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณองคกรและสงเสริมการตลาด 

ตัวชี้วัดท่ี 4.8.1.1 ระดับความสําเร็จการปรับภาพลักษณองคกรและสงเสริมการตลาด 
เกณฑการประเมิน 

ระดับที่ 1 มีแผนการการปรับภาพลักษณองคกรและสงเสริมการตลาดและมีการทบทวนอยางตอเน่ือง 
ระดับที่ 2 มีการดําเนินงานตามแผนที่ไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนที่กําหนด 
ระดับที่ 3 มีการติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความกาวหนาการดําเนินการ 
ระดับที่ 4รายงานผลการดําเนินงานตามการปรับภาพลักษณองคกรและสงเสรมิการตลาดใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนการดําเนินงานปรับภาพลักษณองคกรและสงเสริมการตลาดและมกีารเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศดวยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

  
 โครงการที่ 4.9.1 โครงการจัดหารายไดจากสินทรพัย 

ตัวชี้วัดท่ี 4.9.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดทําแผนระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายไดของสินทรัพย 
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50  
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายไดของสินทรัพย 
ระดับ 5 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายไดของสินทรัพย 

  
 โครงการที่ 4.10.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต  

ตัวชี้วัดท่ี 4.10.1.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 
เกณฑการประเมิน 

จํานวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจายจริงของโรงเรียนสาธิต 
X 100 

จํานวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนท่ีกําหนด 
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