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สารบัญ หน้า 
สารบัญ ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ระยะท่ี  2  พ.ศ.  2566-2570    
  ปรัชญา/วิสยัทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมหลัก/อัตลักษณ์ 1 
  เอกลักษณ์/ประเด็นยุทธศาสตร ์ 2 
  ความเชื่อมโยง  เป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ 3 
 ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  กลยุทธ์ และตัวชี้วัด  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   6 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   18 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   31 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   43 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5      54 
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บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ระยะที่  2  (พ.ศ.  
2566-2570)  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่การเป็น  “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม  (Innovative  University”  
โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นการก้าวกระโดดที่ส าคัญ  (Take a Giant Step)  ที่เปลี่ยนผ่านจาก
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ  (Smart University)  ซึ่งมีหลักที่ส าคัญในการประเมินผลในการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาว่ามีจุดอ่อน  (Pain Point)  อย่างไร  เพ่ือจะหาทางซ่อมเสริม  หรือปรับปรุงกลยุทธ์อย่างไร  
เพ่ือเสริมเติมเต็ม  พร้อมไปกับการขับเคลื่อนไปข้างหน้า  มุ่งไปสู่การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย  (Reinventing)  
ด้วยระบบการบริหารจัดการ  (System Based Transformation)  ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
(Chang Agent) ผู้สร้างนวัตกรรม  (Innovator)  และผู้สร้างผลกระทบ  (Infrastructure)  โดยเน้นไปที่  ต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งไม่ได้ท าทุกเรื่อง  แต่ท าเฉพาะจุดเน้น  หรืออัตลักษณ์  
(Identity)  ของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตและพัฒนาครู  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ในมิติด้านการเกษตร  
อาหาร  และอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกันกับพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  การดูแลสุขภาพแบบครบวงจรในสังคมผู้สูงวัย  และ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  เป็นต้น  เพื่อให้มิติดังกล่าวเป็นจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนแปลงที่จะเสริม  และเกิดขึ้นใน
ชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นหัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
(Competitiveness)  ของก าลังคน  ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  และชุมชนท้องถิ่น  เพ่ือการพัฒนาตนเอง
อย่างยั่งยืน 
     โดยก าหนดภาพอนาคตตาม แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570)  ไว้ดังนี้ 

 

ปรัชญา  :  มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดิน  ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

วิสัยทัศน์  :  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม  และการสร้างสรรค์พลังชุมชนเพ่ือพลิกโฉม  และขับเคลื่อน 
ชุมชนท้องถิ่นสู่ความม่ังคั่ง  และยังยืนภายในปี   2570 

N  : New engine of growth  :  เครื่องจักรกลใหม่ 
S  : Sustainable  :  ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
R  : Re-inventing University  :  การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
U : Universal/Unity  :  ความเป็นสากล/เอกภาพ 
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พันธกิจ  :   

1. ผลิตบัณฑิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูงเพ่ือรองรับการท างานในอนาคต (Future of work)  
และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 

2. วิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy)  
          และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 

3. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) 
5. แสวงหารายได้และสร้างความมัน่คงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว  (Future of Revenue Model) 

 

ค่านิยมหลัก  :  NSRU 

ค่านิยมท่ีควรปลูกฝังสร้างเสริมข้ึนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU) คือ  
“ความรักและผูกพันต่อองค์กร และการเป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง” 

อัตลักษณ์ : เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา    

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้ง
ต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนหรือสังคม ที่แสดงถึงความสามารถในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเอง ให้เป็นไปหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเองและสังคม รวมทั้งรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  

 ใฝ่เรียนรู้สู้งาน หมายถึง ความรูสึกหรือพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ที่แสดงถึงความอยากรูอยากเห็น มุ่งมั่น กระตือรือรน ตั้งใจ ขยันอดทน มีความเพียรพยายาม รับผิดชอบใน
การเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตลอดจนมีความรูเทาทันวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสามารถน าความรูที่ไดไปประ
ยุกตใชในการพัฒนาตนเอง และในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดง
ถึง ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy เป็นทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือการใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (create)  และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยี
ดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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 มีจิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึงการ
เสียสละเวลา อุทิศตนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ
ที่ทางสถาบันก าหนดไว้ 

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  

1. การผลิตบัณฑิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  เพื่อรองรับการท างานในอนาคต   
(future of work)  และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่   

2. การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy) 
สร้างระบบนิเวศการวิจัย  และนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing) 

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)   
5. แสวงหารายได้และสร้างความมัน่คงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว  (Future of Revenue Model) 

 

โดยมีสาระส าคัญแสงดรายละเอียดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การผลติบัณฑติ  และพัฒนาก าลังคนให้มสีมรรถนะและศักยภาพสูง  
เพื่อรองรับการท างานในอนาคต   (future of work)  และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที ่  

5 15 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจยั  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเน้น

คุณค่า  (Value-Based Economy)  สรา้งระบบนเิวศการวิจัย  และนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

5 12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับมาตรฐานการผลติและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

4 16 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4  การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉม
มหาวิทยาลยัใหม ่ (Re-inventing)  เพื่อสรา้งสัมฤทธิผลและความคุม้ค่าต่อการลงทุนด้านการ
บริหารจดัการ  (System  based  Transformation) 

5 17 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  แสวงหารายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลยัใน
ระยะยาว (Future of Revenue Model) 

2 4 

รวม 21 64 



 จ  

 
 

โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  รวมทั้งสิ้น  5  ประเด็นยุทธศาสตร์  มุ่งเน้นประเด็นส าคัญด้านต่าง ๆ  

เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  เพื่อรองรับการท างานในอนาคต  (Future of work) 

และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่   
เป้าประสงค์  : 

1. บัณฑิตมีขีดความสามารถสูง  (ความรู้/ทักษะ/ทัศนคติ)  รองรับการท างานในอนาคต  (future of work)  
และสามารถใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  (Innovation-driven)     

2.   บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัย  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  : 
1. ร้อยละคะแนนขีดความสามารถของบัณฑิตที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสามารถรองรับการท างาน 

ในอนาคต (Future of work) และใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
2. ร้อยละบัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มข้ึน          

กลยุทธ์  : 
1. เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสูง  เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  และทักษะที่จ าเป็นต่อการ 

ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ทั้งหลักสูตรระดับปรญิญา  (Degree)  และหลักสูตรระยะสั้น   

(Non-degree)  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Education)   และการบูรณาการกับ
การท างาน  (Work   Based Leaning)  เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  BCG Model  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning)  

3. ยกระดับการพัฒนาอาจารย์  และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีความเป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศ 

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน 
และผู้สอนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 

การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคณุค่า  (Value-Based Economy) 
และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 

1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  Economy)  แก่สังคมท้องถิ่น  

2. มีงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่เพ่ือท าให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกหลัก  (key driver) ของการขับเคลื่อนงานวิจัย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์   

1. จ านวน  หรือร้อยละงานวิจัยที่สามารถน าใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ด้านวิชาการ  และการสร้างรายได้ 
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจของวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

กลยุทธ์  :   

1. พัฒนาทักษะสมรรถนะทางด้านการวิจัย  ของนักวิจัย  อาจารย์  และนักศึกษาให้มีสมรรถนะ  รวมถึงให้มีขีด
ความสามารถทางการวิจัย  การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

2. ขับเคลื่อนและส่งเสริม  งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้วยโจทย์เชิงพ้ืนที่  (Area-based driven) 
    ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้อย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการท านุบ ารุง  ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ ในชุมชนท้องถิ่น    
4. พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมด้วยเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับ

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน  และชุมชนท้องถิ่น   
5. ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ  เพ่ือการถ่ายทอดความรู้  และนวัตกรรมไปใช้ทางด้านวิชาการและ

การสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์  :  
1.  บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(Transferable Skill)     
          3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา     
        4.  โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และภาษา 

ตัวช้ีเป้าประสงค์  : 
 1.  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ ได้รับการบรรจุเข้าท างานทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย 
     และเป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 
3. จ านวนนวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตครู  และพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกิดจากความร่วมมือ 
4. ร้อยละคะแนนระดับการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบแห่งการเสริมสร้างอัจฉริยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี และภาษา  
 

กลยุทธ์  : 
 1.  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้  และกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากล   

2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3.  พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนสาธิตสู่การเป็นต้นแบบแห่งการเสริมสร้างอัจฉริยภาพ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และภาษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing) 

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  
Transformation)   

เป้าประสงค์  : 

1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  (High Performance Organization: HPO

) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล าดับคุณภาพในระดับสากล 

3. ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมคีวามเป็นธรรมาภบิาลในทุกระดับ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  : 

1. ร้อยละคะแนนองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (การน าองค์กร/การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/การให้ความส าคัญ

กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้/การมุ่งเน้นทรัพยากร/ 

การจัดการกระบวนการ/ผลลัพธ์การด าเนินการ) 

2. ล าดับ  Green(SDG)/U-multi-ranking  University ranking    

3. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ ITA) 
กลยุทธ์  : 

1. การพัฒนาโครงสร้างกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล 
(Digital organization)  

2. พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะและ เทคโนโลยี ตลอดจนการท างานเป็นทีมของบุคลากร 
3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน  การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ไห้มาตรฐานสากล 
4. ปฏิรูประบบงบประมาณ  และการจัดสรรงบประมาณ 
5. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลทุกระดับการบริหารของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
แสวงหารายได้  และสรา้งความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว  (Future of Revenue Model) 

 
เป้าประสงค์  :   

1.   มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสร้างดุลยภาพและความยั่งยืนด้านการเงินของมหาวิทยาลัย   
2.   มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสร้างและพัฒนารายได้ของ

มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  : 

1. จ านวนรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

2. มูลค่าทางเศรษฐกิจจากเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์  :   

1.  สร้างและปรับวิธีคิด  (Mindset)  ของอาจารย์  และบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  

      2.  พัฒนาระบบนิเวศ  ( Ecosystem) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ  และเอกชนในการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                                                             
ระยะที่  2  (พ.ศ.2566-2570) 

ฉบับทบทวน  พ.ศ.  2565 

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและการสร้างสรรค์พลังชุมชนเพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อน 
ชุมชนท้องถิ่นสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืนภายในปี  2570 

N  : New engine of growth  :  หัวเครื่องจักรกลใหม่ 
S  : Sustainable  :  ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
R  : Re-inventing University  :  การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
U : Universal/Unity  :  ความเป็นสากล/เอกภาพ 

พันธกิจ  :  

1. ผลิตบัณฑิต  และพัฒนาก าลังคน  ให้มสีมรรถนะ  และศักยภาพสูง  เพ่ือรองรับการท างานในอนาคต (Future of work)  
และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 

2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy)  
และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 

3. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) 
5. แสวงรายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (Future of Revenue Model) 

ค่านิยมหลัก  :  NSRU 

ค่านิยมท่ีควรปลูกฝังสร้างเสริมข้ึนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (NSRU)  คือ 

“ความรักผูกพันต่อองค์กรและการเป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง” 

อัตลักษณ์ : เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา    

 เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งต่อ

ตนเอง ต่อผู้อื่นหรือสังคม ที่แสดงถึงความสามารถในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเอง ให้เป็นไปหลักคุณธรรม

จริยธรรม ก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเองและสังคม รวมทั้งรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  
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 ใฝ่เรียนรู้สู้งาน หมายถึง ความรูสึกหรือพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ที่แสดงถึงความอยากรูอยากเห็น มุ่งม่ัน กระตือรือรน ตั้งใจ ขยันอดทน มีความเพียรพยายาม รับผิดชอบใน
การเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตลอดจนมีความรูเทาทันวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสามารถน าความรูที่ไดไปประ
ยุกตใชในการพัฒนาตนเอง และในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึง 
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy เป็นทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการท างาน ให้มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือการใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (create)  และเข้าถึง 
(Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 มีจิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึงการเสียสละ
เวลา อุทิศตนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ ทางสถาบัน
ก าหนดไว้ 

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิตบัณฑิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  เพ่ือรองรับการท างานใน
อนาคต   (Future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า 
                                (Value-based economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                        
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ 
                                (Re-inventing)  เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนของการบริหารจัดการ 
                                (System  based  Transformation)   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  แสวงหารายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว                           

(Future of Revenue Model) 
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ความเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

1. บัณฑิตมีขีดความสามารถสูง  
(ความรู้/ทักษะ/ทัศนคติ)   
รองรับการท างานในอนาคต 
(Future of work)  และสามารถ
ใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 
(Innovation-driven)        

2. บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัยสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต     

1.  การผลิตบณัฑิต  และพัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะและ
ศักยภาพสูง  เพื่อรองรับการ
ท างานในอนาคต  (Future of 
work)  และการพัฒนาชุมชน 

     เชิงพื้นที ่  

1. เสรมิสร้างและพัฒนานักศึกษาใหม้ีสมรรถนะสูง  
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  และทักษะที่จ าเปน็  
ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(Transferable Skill) 

2. ปฏิรูปหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้  ทั้งหลักสูตร
ระดับปริญญา  (Degree)  และหลักสูตรระยะสั้น  
(Non-degree)  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู ้
เชิงประสบการณ์ (Experiential Education)  และ
การบูรณาการ  กับการท างาน  (Work   Based 
Leaning)  เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศBCG Model และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning)  

3. ยกระดับการพัฒนาอาจารย์  และบุคลากรใหม้ี
สมรรถนะสูง  และมีความเป็นมืออาชีพ  เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาประเทศ 

4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้เรยีนและผูส้อน  เพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

5. พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
โดยการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจท่ีเน้นคณุค่า 
(Value-Based  Economy)                       
แก่สังคมท้องถิ่น  

2. มีวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นทีเ่พื่อ
ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกหลัก  
(key driver) ของการขับเคลื่อน
งานวิจัย 
 
 
 

2.  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกจิ 

    ที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  
Economy) และสร้างระบบนิเวศ
การวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

 

1. พัฒนาทักษะสมรรถนะทางด้านการวิจัย  ของ
นักวิจัย  อาจารย์และนักศึกษาใหม้ีสมรรถนะ  
รวมถึงให้มีขีดความสามารถทางการวิจัย  การ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. ขับเคลื่อนและส่งเสริม  งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ด้วยโจทย์เชิงพื้นที่  (Area-based driven)  ที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการน้อม
น าแนวพระราชด าริไปใช้อย่างยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและการ 
     สร้างสรรค ์ในชุมชนท้องถิ่น    
4. พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและนวตักรรมด้วย

เครือข่ายความร่วมมือด้านการวจิยัและนวัตกรรม
กับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนและ
ชุมชนท้องถิ่น   

5. ระดมทรัพยากรและความเช่ียวชาญ  เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้  และนวัตกรรมไปใช้ทางด้าน
วิชาการและการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลยั 

1. บัณฑิตครูมีคณุภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่
การเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(Transferable Skill)     

3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย
การผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา     

4. โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และภาษา 

3.  การยกระดับมาตรฐานการผลติ 
    และพัฒนาครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู ้
    ตลอดชีวิต 
 

1. พัฒนาหลักสตูร  กระบวนการจัดการเรยีนรู้  และ
กระบวนการผลติครูใหม้ีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล   

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
4. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนสาธติสู่การ

เป็นต้นแบบแห่งการเสริมสร้างอัจฉริยภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และภาษา 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

1. ปรับเปลีย่นมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่

องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

(High Performance 

Organization: HPO) ที่มีความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลยัไดร้ับการจัดล าดับ

คุณภาพในระดับสากล 

3. ระบบการบรหิารมหาวิทยาลัยมี

ความเป็นธรรมาภบิาลในทุกระดับ 

 

4. การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาล
และการจัดการแบบพลิกโฉม
มหาวิทยาลยัใหม ่ (Re-inventing)  
เพื่อสร้างสมัฤทธิผลและความ
คุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการ
บริหารจดัการ 
(System  based  Transformation)    

1. การพัฒนาโครงสร้างกระบวนการบริหารจดัการ
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล 
(Digital organization)  

2.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  เพื่อสร้าง  
สมรรถนะและศักยภาพในการปฏบิัติงานให้เป็น
บุคลากรที่มสีมรรถนะสูง 

3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน  การบริหารจดัการ 
ของมหาวิทยาลัยให้ไห้มาตรฐานสากล 
4. ปฏิรูประบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ 
5. พัฒนาระบบธรรมาภบิาลทุกระดบัการบริหารของ
มหาวิทยาลยั 

1. มหาวิทยาลยัมีความสามารถใน

การสร้างดุลยภาพและความ

ยั่งยืนด้านการเงินของ

มหาวิทยาลยั 

2. มหาวิทยาลยัมีเครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังภายในและภายนอก
เพื่อสร้างและพัฒนารายได้ของ
มหาวิทยาลยั 

5.  แสวงหารายได้และสร้างความ
มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ในระยะยาว 

   (Future of Revenue Model) 

1. สร้างและปรับวิธีคดิ  (Mindset)  ของอาจารย์  
และบุคลากรให้มศีักยภาพในการปฏิบัติงาน 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลยั  

2. พัฒนาระบบนิเวศ  ( Ecosystem) และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ  และเอกชนในการสร้างรายได้ให้
มหาวิทยาลยั 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  เพื่อรองรับการท างานในอนาคต  (Future of work) 

และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่   
เป้าประสงค์  : 

1. บัณฑิตมีขีดความสามารถสูง  (ความรู้/ทักษะ/ทัศนคติ)  รองรับการท างานในอนาคต  (future of work) และสามารถใช้ 
นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  (Innovation-driven)     

2.   บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัย  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  : 
1. ร้อยละคะแนนขีดความสามารถของบัณฑิตที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสามารถรองรับการท างานในอนาคต 

(Future of work) และใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
2. ร้อยละบัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มข้ึน          

กลยุทธ์  : 
1. เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสูง  เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

ในศตวรรษที่ 21 
2. ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ทั้งหลักสูตรระดับปรญิญา  (Degree)  และหลักสูตรระยะสั้น  (Non-degree)  

ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Education)   และการบูรณาการกับการท างาน  
(Work   Based Leaning)  เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  BCG Model  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning)  

3. ยกระดับการพัฒนาอาจารย์  และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีความเป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศ 

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอน
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  

การผลิตบัณฑิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการท างานในอนาคต  (Future of work)  และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่   
เป้าประสงค์  :   1.  บัณฑติมีขีดความสามารถสูง  (ความรู/้ทักษะ/ทัศนคติ)  รองรับการท างานในอนาคต (Future of work)  และสามารถใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น    
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1.  บัณฑิตมีขดีความสามารถ
สูง(ความรู/้ทักษะ/ทัศนคติ)  
รองรับการท างานในอนาคต  
(future of work) และ
สามารถใช้นวัตกรรมเป็นฐาน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
(Innovation-driven)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  ร้อยละคะแนนขีด
ความสามารถของบัณฑติที่มี
สมรรถนะและศักยภาพสูง
สามารถรองรับการท างานใน
อนาคต (future of work) 
และใช้นวัตกรรมเป็นฐานการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น       
                    

1. เสรมิสร้างและพัฒนา 
นักศึกษาให้มีสมรรถนะสูง  
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  
(Transferable Skill) 
 
 
 

1.1  จ านวนนวัตกรรมหรือรางวัลของ
นักศึกษาท่ีมีการน าไปใช้ประโยชนห์รือ
ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ  

1.1.1  จัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรที่เน้นการพัฒนานักศึกษาให้
สร้างนวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการ 
1.1.2  พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรยีนรู้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิตและอาชีพ  ทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะวศิวกรสังคม  
1.1.3 พัฒนาและหนุนเสริมนักศึกษาและ
บัณฑิตใหเ้ป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Change agent) และ/หรือ นวัตกรชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  ร้อยละของจ านวนนักศกึษาที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนใน
มหาวิทยาลยั 
1.3  ร้อยละเพิ่มขึ้นต่อปีของจ านวน
นักศึกษาและก าลังคนทุกช่วงวัยท่ีเป็น
ผู้ประกอบการนวัตกรรม/SME/Start-up 
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2. ร้อยละบณัฑิตทุกกลุ่ม/ 
ช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพิม่ขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปฏิรูปหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้  ท้ังหลักสูตร
ระดับปริญญา  (Degree)   
และหลักสตูรระยะสั้น   
(Non-degree)  ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experiential Education)  
และการบูรณาการกับการท างาน  
(Work   Based Leaning)  
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ  BCG Model และ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning)  
 

 
 

2.1  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

2.1.1  จัดท าหลักสูตรและแผนผลติบัณฑติ 
ที่มกีารก าหนดผลลัพธ์ของผู้เรยีน 
(Outcome-based education) และฐาน
สมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของประเทศ
และท้องถิ่นในลักษณะ Sandbox / 
CWIL/MOOC /university-industry linkage  
2.1.2  พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูผ้่าน
ระบบออนไลน์ ในรายวิชาพื้นฐาน   หลักสูตร 
Credit Bank  เพื่อการเรียนรูต้่อเนื่องตลอด
ชีวิต เผยแพร่ข้อมลูผ่าน NSRU MOOC 
Lifelong Education 
2.1.3  ปรับกระบวนจัดการเรียนรูใ้นการสรา้ง
บัณฑติบนฐานสมรรถนะผา่นกระบวนการ 
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ 
กับการท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education: CWIE)  
 

2.2  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ร่วมกับ
สถานประกอบการหรือชุมชนในการจัดการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experience) 
และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง  (Hand-on) 
ในลักษณะ Sandbox /CWIL/MOOC 
/university-industry linkage  
2.3  รายได้ที่เกิดจากหลักสูตรระยะสั้น 
(Credit bank/MOOC/Non-credit) ต่อป ี
ที่สามารถสร้างรายได้แก่ มหาวิทยาลัย 
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2.4  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของงบประมาณที่
ได้รับการสนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอกใน
การร่วมพัฒนานักศึกษาหรือบุคคลทุกช่วง
วัยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นสอดคล้องกับ
ความต้องการตามอุตสาหกรรมเปา้หมาย
การพัฒนาและสามารถสร้างงานในอนาคต 

2.1.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับ
ภาคเอกชนและชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการ
เรียนรูเ้ชิงประสบการณ์และการแก้ปัญหาตาม
สภาพจริง ในลักษณะที่เกดิประโยชน์ร่วมกัน  
2.1.5  สร้างนวัตกรรมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
และสร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลทุกช่วงวัยในการ
พัฒนาทักษะที่มีอยู่ (Reskill)  เสรมิทักษะ
เพิ่มเติม (Upskill) และเพิ่มทักษะใหม่    (New skill) 
2.1.6 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2.1.7 แสวงหาแหล่งทุนภายนอกที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนานักศึกษาและบุคคลทุกช่วงวัย 
 
 
 
 
 
 

2.5   จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้
และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึง
สื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 
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3. ยกระดับการพัฒนาอาจารย์  
และบุคลากรให้มสีมรรถนะสูง
และมีความเป็นมืออาชีพ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศ 
 
 

3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

3.1.1  ส่งเสริมบทบาทของอาจารย์ให้เป็น
อาจารย์ยุคใหม่ที่สามารถออกแบบการเรยีนรู้
ให้ค าแนะน า  (Coaching) และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่นักศึกษา 
3.1.2  สนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเอง
ที่สูงข้ึนทางวิชาการและวิชาชีพโดยร่วมพัฒนา
กับสถานประกอบการ(Enterprises) 
องค์กรภาครัฐและเอกชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  รางวัลยกย่องชูเกียรติระดับชาติและ/
หรือนานาชาติของบุคลากรต่อจ านวน
อาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด  (Prize winner) 
3.3  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลีย่น
ความรูสู้่ภาคธรุกิจ/อุตสาหกรรม 
(Talent Mobility Consultation) 
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  4. พัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาผู้เรียนและผูส้อน 
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่ได้ร่วม
แลกเปลีย่นภายใตค้วามร่วมมือกับเครือข่าย
สถาบันอดุมศึกษา  หรือหน่วยงานภาคเอกชน
ทั้งภายใน  และภายนอกประเทศ 

4.1.1  จัดหา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการสรา้ง
แพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
4.1.2  แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภาคเอกชน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
4.1.3  สร้างสรรค์พื้นที่แห่งนวัตกรรมการ
แลกเปลีย่นเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคต ิ
ตลอดจน สินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม 
(co-working space /valley)  
 
 
 
 
 
 
 

4.2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีต่อโครงสรา้งพื้นฐาน สิ่งสนับสนุน
การจัดการเรยีนรู้และเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาผู้เรยีนและอาจารย ์
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เป้าประสงค์  :   1.  บัณฑติมีขีดความสามารถสูง  (ความรู/้ทักษะ/ทัศนคติ)  รองรับการท างานในอนาคต (Future of work)  และสามารถใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น    
                    2.  บัณฑิตทุกกลุม่/ช่วงวัย  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
 เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
  5.  พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการ

เรียนรูต้ลอดชีวิตโดยการร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

5.1  จ านวนพื้นที่และแหล่งการเรยีนรู ้
เชิงสร้างสรรค์  (social lab)  ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์และสร้างขีดความสามารถ 
แก่บัณฑิตทุกช่วงวัย 

5.1.1  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้เชิง
สร้างสรรค์ที่ก่อให้เกดิประโยชน์และสร้างขีด
ความสามารถแก่บณัฑิตทุกช่วงวัย  
5.1.2  สรา้งสรรคแ์ละพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
ที่สามารถสรา้งหรือท าให้บณัฑิตทุกช่วงวัยประสบ
ความส าเร็จในการด ารงชีวิตในปัจจุบนั   
5.1.3  พัฒนาและจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  (lifelong learning center) 
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยให้สามารถออกแบบ
ชีวิตของตนเองและด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง  
5.1.4  พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้
ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ในระบบการศึกษา
ปกติ  
 
 
 

5.2  จ านวนผู้สนับสนุน  (supportive) 
หรือผู้ร่วมลงทุน  (investor)  เพื่อพัฒนา
ระบบนิเวศเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  
การผลิตบัณฑิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  เพ่ือรองรับการท างานในอนาคต   (Future of work)  และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่   

เป้าประสงค์  :  1.  บัณฑติมีขีดความสามารถสูง  (ความรู/้ทักษะ/ทัศนคติ)  รองรับการท างานในอนาคต   (Future of work)   และสามารถใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพฒันาชุมชนท้องถิ่น    
                   2.  บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรูต้ลอดชีวิต     

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะสูง  เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  (Transferable Skill) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  จ านวนนวัตกรรมหรือรางวัลของนักศึกษาท่ี
มีการน าไปใช้ประโยชน์หรือไดร้ับรางวัลทั้งใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

จ านวน 10 15 15 20 20  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

1.2  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนใน
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 10 15 15 20 20  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
1.3 ร้อยละเพิ่มขึ้นต่อปีของจ านวนนักศึกษา 
และก าลังคนทุกช่วงวัยท่ีเป็นผู้ประกอบการ
นวัตกรรม/SME/Start-up  

ร้อยละ 1 1 1 1 1  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  
การผลิตบัณฑิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  เพ่ือรองรับการท างานในอนาคต   (Future of work)  และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่   

เป้าประสงค์  :  1.  บัณฑติมีขีดความสามารถสูง  (ความรู/้ทักษะ/ทัศนคติ)  รองรับการท างานในอนาคต   (Future of work)   และสามารถใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพฒันาชุมชนท้องถิ่น    
                   2.  บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรูต้ลอดชีวิต     

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

2. ปฏิรูปหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้  ทั้ง
หลักสตูรระดับปริญญา  (Degree)  และ
หลักสตูรระยะสั้น  (Non-degree)  ด้วย
กระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
(Experiential Education)  และการบูรณา
การกับการท างาน  (Work   Based 
Leaning)  เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ  BCG Model และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  (Lifelong Learning)  

2.1  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่นักศึกษา 

มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 60 70 80 90 100  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิ 
     วิชาการและงานทะเบียน 

2.2  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือชุมชนในการจัดการเรยีนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experience) และการแก้ปัญหา
ตามสภาพจริง (Hand-on) ในลักษณะ 
Sandbox /CWIL/MOOC /university-
industry linkage     

ร้อยละ 60 70 80 90 100  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิ 
     วิชาการและงานทะเบียน 

2.3  รายได้ที่เกิดจากหลักสูตรระยะสั้น (Credit 

bank/MOOC/Non-credit) ต่อปีท่ีสามารถสร้าง

รายได้แก่ มหาวิทยาลัย   

ร้อยละ 60 70 80 90 100  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิ 
วิชาการและงานทะเบียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  
การผลิตบัณฑิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  เพ่ือรองรับการท างานในอนาคต   (Future of work)  และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่   

เป้าประสงค์  :  1.  บัณฑติมีขีดความสามารถสูง  (ความรู/้ทักษะ/ทัศนคติ)  รองรับการท างานในอนาคต   (Future of work)   และสามารถใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพฒันาชุมชนท้องถิ่น    
                   2.  บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรูต้ลอดชีวิต     

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

 2.4  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของงบประมาณ 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ในการร่วมพัฒนานักศึกษาหรือบุคคลทุกช่วงวัย 
ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นสอดคล้องกับ 
ความต้องการตามอุตสาหกรรมเปา้หมายการ

พัฒนาและสามารถสร้างงานในอนาคต 

ร้อยละ 3 3 3 3 3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

2.5   จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ

เรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรม/ฝึกอบรม/แหล่ง

เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรปูแบบ 

Lifelong Learning   

คน 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  

 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
3. ยกระดับการพัฒนาอาจารย์  และบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง  และมีความเปน็มอือาชีพ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  และการ
พัฒนาประเทศ 

3.1  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ร้อยละ 55 60 65 70 75  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเจ้าหน้าที ่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  
การผลิตบัณฑิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  เพ่ือรองรับการท างานในอนาคต   (Future of work)  และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่   

เป้าประสงค์  :  1.  บัณฑติมีขีดความสามารถสูง  (ความรู/้ทักษะ/ทัศนคติ)  รองรับการท างานในอนาคต   (Future of work)   และสามารถใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพฒันาชุมชนท้องถิ่น    
                   2.  บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรูต้ลอดชีวิต     

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

 
 
 
 
 
 

3.2  รางวัลยกย่องชูเกียรติระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติของบุคลากรต่อจ านวนอาจารย์/
นักวิจัยทั้งหมด (Prize winner) 

จ านวน 7 9 9 12 15  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 
 

3.3  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลีย่น
ความรูสู้่ภาคธรุกิจ/อุตสาหกรรม 
(Talent Mobility Consultation) 

ร้อยละ 25 25 30 35 40  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 
 

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเครือข่าย 
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอน 
เพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่ได้ร่วม
แลกเปลีย่นภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภาคเอกชนท้ัง
ภายใน  และภายนอกประเทศ 

จ านวน 200 200 200 200 200  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
ต่อโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้เรยีนและอาจารย ์
 

ร้อยละ 80 80 85 85 90  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  
การผลิตบัณฑิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  เพ่ือรองรับการท างานในอนาคต   (Future of work)  และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่   

เป้าประสงค์  :  1.  บัณฑติมีขีดความสามารถสูง  (ความรู/้ทักษะ/ทัศนคติ)  รองรับการท างานในอนาคต   (Future of work)   และสามารถใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพฒันาชุมชนท้องถิ่น    
                   2.  บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรูต้ลอดชีวิต     

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

5.  พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตโดยการร่วมสร้างสรรค์และพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

5.1  จ านวนพื้นที่และแหล่งการเรยีนรู้เชิง
สร้างสรรค์ที่ก่อให้เกดิประโยชน์และสร้างขีด
ความสามารถแก่บณัฑิตทุกช่วงวัย 

จ านวน 5 10 15 20 25  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 
 

5.2  จ านวนผู้สนับสนุน  (supportive) หรือผู้

ร่วมลงทุน  (investor)  เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ

เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต   

จ านวน 1 2 3 4 5  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 

การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคณุค่า  (Value-Based Economy) 
และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 

1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  Economy)  แก่สังคมท้องถิ่น  

2. มีงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่เพ่ือท าให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกหลัก  (key driver) ของการขับเคลื่อน
งานวิจัย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์   

1. จ านวน  หรือร้อยละงานวิจัยที่สามารถน าใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ด้านวิชาการ  และการสร้างรายได้ 
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจของวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

กลยุทธ์  :   

1. พัฒนาทักษะสมรรถนะทางด้านการวิจัย  ของนักวิจัย  อาจารย์  และนักศึกษาให้มีสมรรถนะ  รวมถึงให้มขีีด
ความสามารถทางการวิจัย  การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

2. ขับเคลื่อนและส่งเสริม  งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้วยโจทย์เชิงพ้ืนที่  (Area-based driven) 
    ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้อย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการท านุบ ารุง  ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ ในชุมชนท้องถิ่น    
4. พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมด้วยเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับ

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน  และชุมชนท้องถิ่น   
5. ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ  เพ่ือการถ่ายทอดความรู้  และนวัตกรรมไปใช้ทางด้านวิชาการและ

การสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

เป้าประสงค์   : 1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy)  แก่สังคมท้องถิ่น  
        2. มีวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อท าให้มหาวิทยาลยัเป็นกลไกหลัก  (key driver)  ของการขับเคลือ่นงานวิจัย 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

1. มีการใช้ประโยชน ์ จากวิจัย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจท่ีเน้นคณุค่า 
(Value-Based Economy) 
แก่สังคมท้องถิ่น  
 
 

1. จ านวน  หรือร้อยละ
งานวิจัยท่ีสามารถน าใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ด้าน
วิชาการ  และการสร้างรายได้ 
 

1. พัฒนาทักษะสมรรถนะ
ทางด้านการวิจัย  ของนักวิจัย  
อาจารย์และนักศึกษาให้มี
สมรรถนะ  รวมถึงให้มีขีด
ความสามารถทางการวิจยั  
การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 

1.1  จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์และผลิตออกสูร่ะบบ
เศรษฐกิจตลาด  

1.1.1  พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรชุ์มชน
(Community-based science park) 
เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนผลติสินค้าและ
บริการนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นตามกรอบ
การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเน้นคุณคา่ 
(value-based economy) มูลค่าสูง 
1.1.2  ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการนักวิจัย  (Research to 
Business Acceleration : R2B) โดยใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นและทุนทางสังคมเป็นฐาน   
1.1.3  พัฒนาพ้ืนท่ีสร้างสรรค ์
(co-creative area/valley)  เพื่อเป็น
พื้นที่ในการแลกเปลีย่นองค์ความรู้และ
นวัตกรรม แหล่งทุน และสามารถต่อยอด
ไปสู่พาณิชย์และการค้า    
 

1.2  ร้อยละผู้ประกอบการนักวิจยั 
(Research entrepreneur)ต่อจ านวน
อาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด 
1.3  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ที่สามารถตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.4  จ านวนผลงานวิจัย  หรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการจดสิทธิบัตรและ/
หรืออนุสิทธิบัตร 
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

เป้าประสงค์   : 1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy)  แก่สังคมท้องถิ่น  
        2. มีวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อท าให้มหาวิทยาลยัเป็นกลไกหลัก  (key driver)  ของการขับเคลือ่นงานวิจัย 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.  ขับเคลื่อนและส่งเสริม 
งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
ด้วยโจทย์เชิงพื้นที ่
(Area-based driven) 
ที่สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มทาง 
เศรษฐกิจและสังคม โดยการ 
น้อมน าแนวพระราชด าร ิ
ไปใช้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  ร้อยละนักวิจัยรับใช้สังคมต่อจ านวน
อาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด 

2.1.1  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
งานสรา้งสรรค์สู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดบั
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นฐานราก
ด้วยการบรูณาการภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก 
2.1.2  พัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ามแนว
พระราชด าริระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ
ชุมชนเพื่อขยายฐานการวิจัยการบริการ
วิชาการและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ
และสนองพระราโชบาย  
2.1.3  พัฒนาและจัดตั้งหน่วยการตลาด
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อเป็นช่องทางในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งออนไลน์และ 
ร้านค้า University as a market place 
platform  

2.2  รายได้ที่เกิดขึ้นในชุมขนเปา้หมาย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 
2.3  จ านวนงบประมาณจากความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ
เอกชนภายในปีงบประมาณ   
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

เป้าประสงค์   : 1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy)  แก่สังคมท้องถิ่น  
        2. มีวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อท าให้มหาวิทยาลยัเป็นกลไกหลัก  (key driver)  ของการขับเคลือ่นงานวิจัย 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

    2.1.4  พัฒนาและตั้งหน่วยการพฒันาการ
เคลื่อนย้ายก าลังคนระหว่างชุมชนท้องถิ่น/
สถานประกอบการเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้และสมรรถนะบุคลากร
(Talent pool) ตลอดจนบรูณาการกับ
การเรยีนการสอน การวิจัย การบริการวิขา
การ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมตาม
กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเน้นคณุค่า 
(value-based economy)  และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
2.1.5  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เครือข่ายฐานความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม วัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อน าไปใช้ในการบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

เป้าประสงค์   : 1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy)  แก่สังคมท้องถิ่น  
        2. มีวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อท าให้มหาวิทยาลยัเป็นกลไกหลัก  (key driver)  ของการขับเคลือ่นงานวิจัย 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

    2.1.6  พัฒนาและยกระดับพื้นท่ีให้เป็น
ย่านนวัตกรรม (Innovation district) 
เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลีย่นทางวิธีคิดและ
การปฏิบัติในเชิงนวัตกรรมทั้งสินคา้และ
บริการ  

  3.  ส่งเสริมการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและการ
สร้างสรรค ์ในชุมชนท้องถิ่น    

3.1  ร้อยละคะแนนที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค/์ 
ผลงานวิจัยด้านศลิปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์  
(creative cultural) ในชุมชนท้องถิ่น  
(จ านวนโครงการกจิกรรม/ผลงาน
สร้างสรรค/์ ผลงานวิจัยด้านศลิปวฒันธรรม
เชิงสร้างสรรค์  (creative cultural) 
ในชุมชนท้องถิ่น  (80%)  /มูลค่าเชิง
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่น  (20%) ) 
 
 

3.1.1  พัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรมเชิง

สร้างสรรค ์(creative cultural) พลังทาง

วัฒนธรรม (Soft power)  ให้เป็นแหล่ง

เรียนรูส้รา้งประสบการณด์้านศลิปวฒันธรรม  

และพลังทางวัฒนธรรมน าไปสู่การสร้าง

คุณค่าและมลูค่าเชิงเศรษฐกิจแก่ชุมชน

ท้องถิ่นและมหาวิทยาลยั  
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

เป้าประสงค์   : 1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy)  แก่สังคมท้องถิ่น  
        2. มีวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อท าให้มหาวิทยาลยัเป็นกลไกหลัก  (key driver)  ของการขับเคลือ่นงานวิจัย 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

 3.1.2  ส่งเสริมกิจกรรม/ผลงาน

สร้างสรรค/์ ผลงานวจิัยดา้นศลิปวฒันธรรม

เชิงสร้างสรรค ์ (creative cultural) ใน

ชุมชนท้องถิ่นจนสามารถในมาต่อยอดเป็น

ผลงานทางวิชาการและใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ  

3.1.3  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นเพื่อต่อยอดการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันจะเป็นการสืบ

สานต่อยอดวัฒนธรรมอยา่งยั่งยืน  

3.1.4  แสวงหาแนวทางการสรา้งมลูค่าเพิ่ม
และรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและ
มหาวิทยาลยับนฐานการใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่น
และศลิปวัฒนธรรม  
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

เป้าประสงค์   : 1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy)  แก่สังคมท้องถิ่น  
        2. มีวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อท าให้มหาวิทยาลยัเป็นกลไกหลัก  (key driver)  ของการขับเคลือ่นงานวิจัย 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

2.  งานวิจัยและนวัตกรรมเชิง
พื้นทีเ่พื่อท าให้มหาวิทยาลยัเป็น  
key driver  ของการขับเคลือ่น
งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  มูลคา่ทางเศรษฐกิจของ

วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

 

 

 

 

 

 

4.  พัฒนาระบบนิเวศการวิจยั

และนวัตกรรมด้วยเครือข่าย

ความร่วมมือด้านการวจิัยและ

นวัตกรรมกับหน่วยงาน

ภายนอกท้ังภาครัฐ  เอกชน

และชุมชนท้องถิ่น   

 

 

 

 

4.1  จ านวนงบประมาณจากความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ

เอกชนภายในปีงบประมาณ 

4.1.1  พัฒนาและยกระดับพื้นท่ีให้เป็น
ย่านนวัตกรรม (Innovation district) 
เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลีย่นวิธีคิด 
เชิงนวัตกรรม  และการปฏิบัติการ 
เชิงนวัตกรรมทั้งสินค้าและบริการ 
ตามหมดุหมายการพัฒนาประเทศ 
4.1.2. สร้าง พัฒนาและผลักดันหุน้ส่วน
เชิงกลยุทธ์(company partnership) 
ในการสร้างมลูค่าเพิ่มจากทรัพยากร
ท้องถิ่นและให้เกิดการระดมลงทุน
(Investor)และผู้สนับสนุนท้ังภาครัฐและ
เอกชน(Supportive) ในมิติต่างๆ เพื่อ
อ านวยประโยชน์และขยายผล 
 
 
 

4.2  จ านวนพ้ืนท่ีสร้างสรรค์นวตักรรม 
(co-working creative/valley) ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

เป้าประสงค์   : 1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy)  แก่สังคมท้องถิ่น  
        2. มีวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อท าให้มหาวิทยาลยัเป็นกลไกหลัก  (key driver)  ของการขับเคลือ่นงานวิจัย 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

4.1.3  พัฒนาและตั้งหน่วยการพฒันาการ
เคลื่อนย้ายก าลังคนระหว่างชุมชนท้องถิ่น/
สถานประกอบการเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้  และสมรรถนะบคุลากร
(Talent pool)  ตลอดจนบูรณาการ 
กับการเรยีนการสอน การวิจัย การบริการ
วิขาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมตาม
กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเน้นคณุค่า
(value-based economy)  และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ   
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

เป้าประสงค์   : 1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy)  แก่สังคมท้องถิ่น  
        2. มีวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อท าให้มหาวิทยาลยัเป็นกลไกหลัก  (key driver)  ของการขับเคลือ่นงานวิจัย 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

  5.  ระดมทรัพยากร  และ
ความเชี่ยวชาญ  เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้  และนวัตกรรม
ไปใช้ทางด้านวิชาการและการ
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

 
 

5.1  จ านวนพื้นที่/ชุมชนที่ได้ใช้ประโยชน์
จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมและสามารถขยายผลอยา่ง
ต่อเนื่อง   

5.1.1  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม งานสร้างสรรคส์ู่ชุมชนท้องถิ่น
เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่นฐานรากด้วยการบูรณาการภาค
ส่วนท้ังภายในและภายนอก 
5.1.2  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ
ชุมชนเพื่อขยายฐานการวิจัยการบริการ
วิชาการและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ
และสนองพระราโชบาย  
5.1.3  พัฒนาและตั้งหน่วยการพฒันาการ
เคลื่อนย้ายก าลังคนระหว่างชุมชนท้องถิ่น/
สถานประกอบการเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้และสมรรถนะบุคลากร 
(Talent pool) ตลอดจนบรูณาการกับ 

5.2  มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นภายใน 
ชุมชนท้องถิ่น 
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

เป้าประสงค์   : 1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy)  แก่สังคมท้องถิ่น  
        2. มีวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อท าให้มหาวิทยาลยัเป็นกลไกหลัก  (key driver)  ของการขับเคลือ่นงานวิจัย 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

การเรียนการสอน การวจิัย การบริการวิขาการ 
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมตามกรอบ
การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเน้นคุณคา่ 
(value-based economy) และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ   
5.1.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย
ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
เพื่อน าไปใช้ในการบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.1.5  พัฒนาและยกระดับพื้นที่ให้เป็น
ย่านนวัตกรรม (Innovation district) เพื่อ
เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนวิธีคิดเชิงและการ
ปฏิบัติการเชิงนวัตกรรมทั้งสินค้าและ
บริการ   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (value-based economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

เป้าประสงค์   : 1.  มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (value-based economy) แก่สังคมท้องถิ่น  
        2.  มีงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นทีเ่พื่อท าให้มหาวิทยาลยัเปน็  key driver  ของการขับเคลื่อนงานวิจัย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
1.  พัฒนาทักษะสมรรถนะทางด้านการวิจัย  
ของนักวิจัย  อาจารย์และนักศึกษาให้มี
สมรรถนะ  รวมถึงให้มีขดีความสามารถ 
ทางการวิจยั  การน าไปใช้ได้จริง 

1.1  จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ท่ีสามารถ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์และผลิตออกสูร่ะบบ
เศรษฐกิจตลาด  

จ านวน 3 5 7 9 12  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

    ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.2  ร้อยละผู้ประกอบการนักวิจยั (Research 
entrepreneur)  ต่อจ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 1 2 3 4 5  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.3  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
สามารถตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวน 30 40 50 75 100  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.4  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจดสิทธิบัตรและ/หรืออนุสิทธิบัตร 

จ านวน 5 10 15 20 30  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ   

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (value-based economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

เป้าประสงค์   : 1.  มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (value-based economy) แก่สังคมท้องถิ่น  
        2.  มีงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นทีเ่พื่อท าให้มหาวิทยาลยัเปน็  key driver  ของการขับเคลื่อนงานวิจัย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
2.ขับเคลื่อน  และส่งเสริมงานวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมด้วยโจทย์เชิงพื้นที ่  
(Area-based driven) ที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการ
น้อมน าแนวพระราชด ารไิปใช้อย่างยั่งยืน  
 

 

2.1  ร้อยละนักวิจัยรับใช้สังคมต่อจ านวน
อาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ 5 7 9 12 15  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.2  รายได้ที่เกิดขึ้นในชุมขนเปา้หมายเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 5 5 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ   

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.3  จ านวนงบประมาณจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนภายใน
ปีงบประมาณ 

ล้าน
บาท 

5 10 15 20 25  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ   

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
และการสรา้งสรรค ์ในชุมชนท้องถิ่น    

3.1  ร้อยละคะแนนทีเ่กิดจากผลงานสร้างสรรค/์ 
ผลงานวิจัยด้านศลิปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์  
(creative cultural) ในชุมชนท้องถิ่น  
 

 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (value-based economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

เป้าประสงค์   : 1.  มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (value-based economy) แก่สังคมท้องถิ่น  
        2.  มีงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นทีเ่พื่อท าให้มหาวิทยาลยัเปน็  key driver  ของการขับเคลื่อนงานวิจัย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
4.  พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
เอกชน  และชุมชนท้องถิ่น   

4.1  จ านวนงบประมาณจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนภายใน
ปีงบประมาณ 

ล้าน
บาท 

10 10 10 10 10  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.2  จ านวนพื้นที่สร้างสรรค์นวตักรรม 
(co-working creative/valley) ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  
 

จ านวน 5 5 10 10 15  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ผอ.ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
5.  ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ  
เพื่อการถ่ายทอดความรู้  และนวตักรรมไป
ใช้ทางด้านวิชาการและการสร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลยั 

5.1  จ านวนพ้ืนท่ี/ชุมชนที่ได้ใช้ประโยชน์จาก
วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และสามารถขยายผลอย่างต่อเนื่อง   

จ านวน 5 5 10 10 15  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.2  มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดภายในชุมชน
ท้องถิ่น 
 

ล้าน
บาท 

10 10 10 10 10  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ   

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์  :  
1.  บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(Transferable Skill)     
          3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา     
        4.  โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และภาษา 

ตัวช้ีเป้าประสงค์  : 
 1.  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ ได้รับการบรรจุเข้าท างานทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย 
     และเป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 
3. จ านวนนวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตครู  และพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกิด 
    จากความร่วมมือ 
4. ร้อยละคะแนนระดับการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบแห่งการเสริมสร้างอัจฉริยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี และภาษา  
 

กลยุทธ์  : 
 1.  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้  และกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากล   

2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3.  พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนสาธิตสู่การเป็นต้นแบบแห่งการเสริมสร้างอัจฉริยภาพ  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และภาษา
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์  : 1.  บัณฑิตครูมีคณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
                   2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  (Transferable Skill)     
                   3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     

       4.  โรงเรยีนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและภาษา 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

1. บัณฑิตครูมีคณุภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
 

1. ร้อยละของบัณฑติครูที่ 
ได้รับการบรรจุเข้าท างานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

1.  พัฒนาหลักสูตร  
กระบวนการจดัการเรียนรู้  
และกระบวนการผลติครูให้มี
คุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล   

1.1  จ านวนหลักสูตรการผลติครทูี่ผ่าน
การรับรองตามมาตรฐานในระดับชาติ 
และนานาชาต ิ

1.1.1  พัฒนาหลักสูตรแบบพลิกโฉมที่เน้นการ
วิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับในประเทศและ
ต่างประเทศ 
1.1.2  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู
สาขาขาดแคลน 
1.1.3  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและ
ตลอดชีวิต(Continuing and Lifelong Learning)  
ที่ทันสมัย ในการผลิต  และพัฒนาครูที่สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น และประเทศชาต ิ
1.1.4  ส่งเสริมการจัดท าหลักสตูรนานาชาติ 
การผลิตคร ู
1.1.5  พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบณัฑิต
ครูให้เป็นที่ยอมรับของสากล 
 
 

1.2  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ผ่านการ

ประเมินสมรรถนะมาตรฐานสากล 

1.3  จ านวนผลงาน/นวัตกรรมของ
นักศึกษาท่ีเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ 
นานาชาติ 
1.4  ร้อยละรายได้ของบณัฑิตครทูี่มีรายได้

ระหว่างเรยีน 
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์  : 1.  บัณฑิตครูมีคณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
                   2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  (Transferable Skill)     
                   3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     

       4.  โรงเรยีนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและภาษา 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

1.1.6  เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัระบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นสมรรถนะสู่ครู
คุณภาพเป็นเลศิอิงสมรรถนะ 
(High Performance Teacher) 
และคณุลักษณะบณัฑิตครูที่พึงประสงค์  
1.1.7  จัดท าระบบและกลไกในการน าผลการ
ประเมิน  มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้
บัณฑติเป็นทีย่อมรับของท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
1.1.8  พัฒนาระบบส่งเสรมิการเรยีนตลอดชีวิต 
(skill future credit) ด้วยการพัฒนาหลักสตูรที่
รองรับการท างานในอนาคตและการออกแบบ
ชีวิตเพื่อการด ารงชีพ    
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์  : 1.  บัณฑิตครูมีคณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
                   2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  (Transferable Skill)     
                   3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     

       4.  โรงเรยีนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและภาษา 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

2.  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากลสู่การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(Transferable Skill)     

2.  ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจาก
มหาวิทยาลยัและเป็นต้นแบบ
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพท่ี
ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล 

2.  พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศกึษาสูม่าตรฐานสากล 

2.1  จ านวนรางวัลของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลระดบัชาติและ
นานาชาติ 

2.1.1  พัฒนาระบบส่งเสริมการเรยีนตลอดชีวิต 
(skill future credit) ด้วยการพัฒนาหลักสตูร 
ที่รองรับการท างานในอนาคตและการออกแบบ
ชีวิตเพื่อการด ารงชีพ   
2.1.2  พัฒนาศูนย์วิจัย  และพัฒนาวิชาชีพครูให้
มีศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ    
 2.1.3  ส่งเสริมการแลกเปลีย่นประสบการณ์
ของคณาจารย์และนักศึกษากับองค์กรหรือ
สถาบันการผลติครูในระดับชาตหิรือนานาชาติ  
2.1.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์ปัจจุบันและ
ศิษย์เก่าเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาทักษะ
และทัศนคตเิพิ่มเติม  (New/re/up skills) 
 

2.2  จ านวนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สามารถน าการเปลี่ยนแปลง 
(Chang agent) ชุมชนท้องถิ่น/โรงเรียน 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ   
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์  : 1.  บัณฑิตครูมีคณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
                   2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  (Transferable Skill)     
                   3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     

       4.  โรงเรยีนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและภาษา 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

2.1.5  พัฒนาระบบครูพี่เลี้ยงในการพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้ง
สร้างการเปลี่ยนแปลง/น าการเปลีย่นแปลงต่อชุมชน
ท้องถิ่น/โรงเรียน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

3.  พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม 
เชิงนโยบายการผลติและ
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา     

3.  จ านวนนวัตกรรม 
เชิงนโยบายการผลติครู  
และพัฒนาครูทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่เกดิจาก
ความร่วมมือ 
 

3.  พัฒนานวัตกรรมเชิง
นโยบายการผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3.1  จ านวนบัณฑิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมาใช้บริการการพัฒนา
ทักษะ (Skill future credit) 

3.1.1  พัฒนาระบบส่งเสรมิการเรยีนตลอดชีวิต 
(skill future credit) ด้วยการพัฒนาหลักสตูรที่
รองรับการท างานในอนาคตและการออกแบบ
ชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต     
3.1.2  จัดตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและพัฒนา 
skill future credit เพื่อน าใช้กับบัณฑิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
3.1.3  แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือการผลติ
และพัฒนาบณัฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ  

3.2  จ านวนงบประมาณสนับสนุนหรือ
มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากความร่วมมือ
กับองค์กรภายนอกในการผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3.3  จ านวนบัณฑิตครูที่มเีส้นทางอาชีพ
นอกจากอาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์  : 1.  บัณฑิตครูมีคณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
                   2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  (Transferable Skill)     
                   3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     

       4.  โรงเรยีนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและภาษา 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

3.4  จ านวนเทคโนโลยีที่พัฒนาเปน็สื่อการ
เรียนรูส้มยัใหม่ทั้งผู้เรียนและผูส้อน 
 
  

3.1.4  เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความร่วมมือ
ในการผลติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.1.5  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายโดย
ใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและสื่อการ
เรียนรู/้พื้นที่สร้างสรรค ์ (Co-creative learning) 

4.  โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี และภาษา 

4.  ร้อยละคะแนนระดับการ
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบแห่ง
การเสริมสร้างอัจฉรยิภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร ์ และ
เทคโนโลยี และภาษา 

4.  ยกระดับคณุภาพและ
มาตรฐานโรงเรียนสาธิตสู่การ
เป็นต้นแบบแห่งการ
เสรมิสร้างอัจฉริยภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และภาษา 
 

4.1  จ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ที่ได้รับ
รางวัลระดับภมูิภาค ระดับชาติ และ
นานาชาติ 

4.1.1  พัฒนาหน่วยงานและโรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ให้เป็นต้นแบบ
การผลิตครู และพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานด้วยระบบ Coaching and Mentoring 
และ Professional Learning Community 
4.1.2  พัฒนาโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียน
สาธิต ให้มีศักยภาพด้านการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

4.2  จ านวนครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 
และนานาชาต ิ

4.3  จ านวนพื้นที่สร้างสรรค์การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และภาษา 
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์  : 1.  บัณฑิตครูมีคณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
                   2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  (Transferable Skill)     
                   3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     

       4.  โรงเรยีนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและภาษา 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 

4.4  จ านวนงบประมาณจากภายนอกท่ี
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียนสาธิต 

4.1.3  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ตอบสนองและ
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง 
4.1.4  จัดท าแผนการพัฒนาโรงเรียนสาธิตอย่างชัดเจน
ทั้งด้านวิชาการ บคุลากร งบประมาณ โครงสรา้งพื้นฐาน                                           
4.1.5  สร้างและพัฒนาหลักเกณฑโ์รงเรียน 
แบบให้ชัดเจนโดยใช้อัตลักษณ์ของศักยภาพ
โรงเรียนของมหาวิทยาลัยราชภฏั   

4.5  จ านวนเครือข่ายความร่วมมอื
ภายนอกในการพัฒนาผู้บริหาร/ครู/
นักเรียน/บุคลากรโรงเรียนสาธิตเพื่อ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์  : 1.  บัณฑติครมูีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูก่ารเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21  (Transferable Skill)                                                                                                               
3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา     
4.  โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และภาษา 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
1. พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการ
จัดการเรียนรู้  และกระบวนการผลิต
ครูให้มีคณุภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล   

1.1  จ านวนหลักสูตรการผลติครทูี่ผ่าน
การรับรองตามมาตรฐานในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ร้อยละ 90 90 95 95 100  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

1.2  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 90 90 95 95 100  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 
1.3  จ านวนผลงาน/นวัตกรรมของ
นักศึกษาท่ีเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ 
นานาชาติ 

จ านวน 10 20 30 40 50  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

1.4  ร้อยละรายได้ของบณัฑิตครทูี่มี
รายได้ระหว่างเรียน 

ร้อยละ 5 10 15 20 25  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์  : 1.  บัณฑติครมูีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูก่ารเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21  (Transferable Skill)                                                                                                               
3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา     
4.  โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และภาษา 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
2.  พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา
สู่มาตรฐานสากล 

2.1  จ านวนรางวัลของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

จ านวน 20 40 50 50 50  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

2.2  จ านวนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ล้าน
บาท 

2 3 4 5 6  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

2.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สามารถน าการเปลี่ยนแปลง
(Chang agent)  ชุมชนท้องถิ่น/โรงเรียน
ระดับชาติและนานาชาติ  
 
  
 

จ านวน 20 40 50 50 50  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

 คณบดี 5  คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์  : 1.  บัณฑติครมูีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูก่ารเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21  (Transferable Skill)                                                                                                               
3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา     
4.  โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และภาษา 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
3.  พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

3.1  จ านวนบัณฑิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมาใช้บริการการพัฒนา
ทักษะ (Skill future credit) 

คน 20 40 60 80 100  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

 คณบดี 5  คณะ 

3.2  จ านวนงบประมาณสนับสนุน 
หรือมูลคา่ทางเศรษฐกิจท่ีเกดิจากความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการผลิตและ
พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา   

ล้าน
บาท 

2 3 4 5 6  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

 คณบดี 5  คณะ 

3.3  จ านวนบัณฑติครูที่มเีส้นทางอาชีพ
นอกจากอาชีพครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

จ านวน 5 10 15 20 25  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

 คณบดี 5  คณะ 
3.4  จ านวนเทคโนโลยีที่พัฒนาเปน็สื่อ
การเรยีนรู้สมัยใหม่ทั้งผูเ้รียนและผู้สอน  

จ านวน 2 3 4 5 5  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

 คณบดี 5  คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์  : 1.  บัณฑติครมูีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูก่ารเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21  (Transferable Skill)                                                                                                               
3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา     
4.  โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และภาษา 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
4.   ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
โรงเรียนสาธิตสู่การเป็นต้นแบบแห่ง
การเสริมสร้างอัจฉรยิภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และภาษา 
 
 

4.1  จ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ที่ได้รับ
รางวัลระดับภมูิภาค  ระดับชาติ  และ
นานาชาติ 

จ านวน 5 6 7 8 10  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 

4.2  จ านวนครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ  และนานาชาต ิ

จ านวน 5 6 7 8 10  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
4.3  จ านวนพ้ืนท่ีสร้างสรรค์การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

พื้นที ่ 1 1 2 2 3  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 

4.4  จ านวนงบประมาณจากภายนอก 
ที่ร่วมในการพัฒนาโรงเรียนสาธิต 

บาท 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์  : 1.  บัณฑติครมูีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูก่ารเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21  (Transferable Skill)                                                                                                               
3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา     
4.  โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และภาษา 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
 4.5  จ านวนเครือข่ายความร่วมมอื

ภายนอกในการพัฒนาผู้บริหาร/ครู/
นักเรียน/บุคลากรโรงเรียนสาธิตเพื่อ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน 

จ านวน 2 2 2 2 2  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing) 

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)   

เป้าประสงค์  : 

1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  (High Performance Organization: HPO) 

ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล าดับคุณภาพในระดับสากล 

3. ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมคีวามเป็นธรรมาภบิาลในทุกระดับ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  : 

1. ร้อยละคะแนนองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (การน าองค์กร/การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/การให้ความส าคัญกับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้/การมุ่งเน้นทรัพยากร/ 

การจัดการกระบวนการ/ผลลัพธ์การด าเนินการ) 

2. ล าดับ  Green(SDG)/U-multi-ranking  University ranking    

3. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ ITA) 
กลยุทธ์  : 

1. การพัฒนาโครงสร้างกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล 
(Digital organization)  

2. พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะและ เทคโนโลยี ตลอดจนการท างานเป็นทีมของบุคลากร 
3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน  การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ไห้มาตรฐานสากล 
4. ปฏิรูประบบงบประมาณ  และการจัดสรรงบประมาณ 
5. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลทุกระดับการบริหารของมหาวิทยาลัย 
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing)   

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุม้ค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)   
เป้าประสงค์  :   1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล าดับคุณภาพในระดับสากล 

3. ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
1.  ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัย 
เพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization 
: HPO)  ที่มีความคล่องตัว  
และมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยคะแนนองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง (การน าองค์กร/
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร/์
การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี/การวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู/้การ
มุ่งเน้นทรัพยากร/การจดัการ
กระบวนการ/ผลลัพธ์การ
ด าเนินการ)  

1.  การพัฒนาโครงสรา้ง 
กระบวนการบริหารจัดการ
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นองค์กรดิจิทัล 
(Digital organization 

1.1 ร้อยละคณุภาพการให้บริการ  
(Service of Quality)  ของมหาวิทยาลัย 

1.1.1  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  (Big data)   
เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
1.1.2  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
โดยใช้ฐานข้อมูลแบบออนไลน ์
1.1.3  พัฒนาระบบการให้บริการทุกมิติให้เกิด
ความรวดเร็ว  ยืดหยุ่น  และทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลง  (Stop  Service)  
1.1.4  สร้างระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
ทางการศึกษาและการบริหารให้ได้มาตรฐาน 
และมีกระบวนการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง  
(Continues improvement) 
  
 

1.2  นวัตกรรมการบริการทีส่ร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
1.3  จ านวนบุคลากรที่เสนอวิธีคดิ
สร้างสรรค์  (bottom up idea) และ
น าไปสู่การปฏิบตั ิ
1.4  จ านวนแพลตฟอร์มที่เอื้อ
อ านวยการท างานของมหาวิทยาลยัให้
เกิดความคล่องตัว  และมีประสิทธิภาพ 
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing)   

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุม้ค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)   
เป้าประสงค์  :   1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล าดับคุณภาพในระดับสากล 

3. ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
  2. พัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการ  เพื่อสร้างสมรรถนะ
และศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นบุคลากรที่มสีมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  ร้อยละความก้าวหน้าตามสายงาน
ของพนักงานสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลยั    

2.1.1  พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้  ทักษะด้าน
เทคโนโลยี  ตลอดจนการท างานเป็นทีม 
2.1.2  พัฒนาระบบการสรา้งแรงจูงใจ  และการ
ปรับวิธีคิด  (Mindset)  ในการปฏิบัติงานให้กับ
อาจารย์  และบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
  

2.2  ร้อยละพนักงานสายสนับสนนุ 
ที่ท างานเพิ่มนอกเหนือจากงานหลัก 
ตามหน้าท่ีประจ า    
2.3  ร้อยละรางวลั/ผลงาน/ความก้าวหน้า
ของบุคลากรทีส่ร้างสรรคเ์พื่อมหาวิทยาลยั 



 - 46 -  

 
 

ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing)   

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุม้ค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)   
เป้าประสงค์  :   1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล าดับคุณภาพในระดับสากล 

3. ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
2.  มหาวิทยาลัยได้รับการ
จัดล าดับคุณภาพในระดับ
สากล 

2. ล าดับ Green  (SDG)/     
U-multirank / University 
ranking     

3.  ยกระดับคณุภาพ
มาตรฐาน การบริหารจดัการ
ของมหาวิทยาลัยให้
มาตรฐานสากล 
 

3.1  ผลงาน  หรือจ านวนโครงการ  
กิจกรรม  ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  
(U-Multirank)    

3.1.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกมิติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  (U-Multirank)    
3.1.2  พัฒนาระบบการสรา้งแจงจูงใจ  การปรับ
วิธีคิด  (Mindset)  ในการปฏิบัติงานให้กับ
อาจารย์และบุคลากร 
3.1.3  พัฒนาและสร้างสรรคเ์วทีการน าเสนอวิธี
คิดในการพัฒนาการปฏิบัติงานในทุกระดับการ
บริหารของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก  

3.2  ร้อยละพนักงานสายสนับสนนุท่ี

สามารถน าการเปลี่ยนแปลงต่อ

หน่วยงาน/ชุมชน/องค์กรภายนอก/

มหาวิทยาลยั  (ใน/นอก:30:70) 

3.3  จ านวนงบประมาณภายนอกที่
สนับสนุนโครงการสร้างสรรค์การ
พัฒนา  และหรือตอบโจทย์ THE 
SDGs     
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing)   

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุม้ค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)   
เป้าประสงค์  :   1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล าดับคุณภาพในระดับสากล 

3. ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
  4.  ปฏิรูประบบงบประมาณ  

และการจัดสรรงบประมาณ 
4.1  จ านวนโครงการสร้างสรรค์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาของชุมชน สังคมและประเทศ 
(Demand-driven) และตอบโจทย์ 
THE SDGs   

4.1.1  ปรับปรุงระบบการวเิคราะห์และ
ประเมินผลการจดัสรรงบประมาณที่ครอบคลุม
ทุกแหล่งงบประมาณเน้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาของชุมชน สังคมและ
ประเทศ (Demand-driven)  
4.1.2  พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน/
บุคลากรในกระบวนการงบประมาณตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดท างบประมาณจนถึงขั้นตอนการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
4.1.3  พัฒนาและส่งเสรมิสร้างสรรค์โครงการที่
สามารถสรา้งผลกระทบทางเศรษฐกิจและความ
ยั่งยืน ตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของ
มหาวิทยาลยัและชุมชนท้องถิ่น   

  4.2  ร้อยละการบรรลุคา่เป้าหมายของ 
       โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ  และแผนปฏิบตัิการของ
มหาวิทยาลยั/คณะ  และส านัก 
4.3  ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรร์ะยะที่  2  
ของมหาวิทยาลัย/คณะและส านัก 
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing)   

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุม้ค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)   
เป้าประสงค์  :   1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล าดับคุณภาพในระดับสากล 

3. ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
3.  ระบบการบริหารมหาวิทยาลัย
มีความเป็นธรรมาภิบาลในทุก
ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั (ตัวบ่งช้ี ITA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
ทุกระดับการบริหารของ 
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (Internal integrity 
and transparency assessment) 
ของคณะ/ส านัก      

5.1.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ในการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานสากล 
5.1.2  พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับเพื่อลดการใช้ดลุยพินิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (External integrity 
and transparency assessment) 
ของมหาวิทยาลัย     
5.3  คะแนนการเปิดเผยข้อมลู 
(Open data integrity and 
transparency assessment) 
ของมหาวิทยาลัย  
 5.4  ระดับความพึงพอใจของ
คณาจารย์และบุคลากรต่อการบรหิาร
จัดการมหาวิทยาลยั   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
 การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลกิโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing)   

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุม้ค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)   
เป้าประสงค์  :   1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล าดับคุณภาพในระดับสากล 

3.  ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
1. การพัฒนา โครงสรา้ง กระบวนการ
บริหารจดัการเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้เป็นองค์กรดิจิทัล   
(Digital organization) 

1.1  ร้อยละคุณภาพการให้บริการ 
(Service of Quality) ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 85 90 95 95  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ 

    ส านัก/สถาบัน  5  หน่วยงาน 
1.2  นวัตกรรมการบริการทีส่ร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ 

จ านวน 5 5 5 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ   

  ส านัก/สถาบัน  5  หน่วยงาน 
1.3  จ านวนบุคลากรที่เสนอวิธีคิดสร้างสรรค์
(bottom up idea) และน าไปสู่การปฏิบัติ 

จ านวน 10 10 10 10 10  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ   

 ส านัก/สถาบัน  5  หน่วยงาน 
1.4  จ านวนแพลตฟอร์มที่เอื้ออ านวยการ
ท างานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ 

จ านวน 2 2 2 2 2  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ   

 ส านัก/สถาบัน  5  หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
 การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลกิโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing)   

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุม้ค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)   
เป้าประสงค์  :   1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล าดับคุณภาพในระดับสากล 

3.  ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
2.  พัฒนาระบบการบริหารจดัการ  เพื่อ
สร้างสมรรถนะและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นบุคลากรทีม่ีสมรรถนะสูง 

2.1  ร้อยละความก้าวหน้าตามสายงานของ
พนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย    

ร้อยละ 30 40 50 60 70  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ 

   ส านัก/สถาบนั  5  หน่วยงาน 
2.2  ร้อยละพนักงานสายสนับสนนุท่ีท างาน
เพิ่มนอกเหนือจากงานหลักตามหน้าท่ีประจ า    

ร้อยละ 50 60 70 80 90  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ 

  ส านัก/สถาบัน  5  หน่วยงาน 
2.3  ร้อยละรางวัล/ผลงาน/ความก้าวหน้าของ
บุคลากรทีส่ร้างสรรคเ์พื่อมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 1 1 1 1 1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ   

 ส านัก/สถาบัน  5  หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
 การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลกิโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing)   

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุม้ค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)   
เป้าประสงค์  :   1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล าดับคุณภาพในระดับสากล 

3.  ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
3. ยกระดับคณุภาพมาตรฐาน  การบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยใหไ้ห้
มาตรฐานสากล 

3.1  ผลงาน  หรือจ านวนโครงการ  กิจกรรม  
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  (U-Multirank)    

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ 

 ส านัก/สถาบัน  5  หน่วยงาน 

3.2  ร้อยละพนักงานสายสนับสนนุท่ีสามารถ
น าการเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงาน/ชุมชน/
องค์กรภายนอก/มหาวิทยาลัย  (ใน/นอก 30:70) 

ร้อยละ 10 15 20 25 30  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ 

 ส านัก/สถาบัน  5  หน่วยงาน 
3.3  จ านวนงบประมาณภายนอกที่สนับสนุน
โครงการสร้างสรรค์การพัฒนา  และหรือตอบ
โจทย์ THE SDGs     

ล้าน
บาท 

2 3 5 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ   

 ส านัก/สถาบัน  5  หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
 การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลกิโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing)   

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุม้ค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)   
เป้าประสงค์  :   1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล าดับคุณภาพในระดับสากล 

3.  ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
4. ปฏิรูประบบงบประมาณ  และการ
จัดสรรงบประมาณ 

4.1  จ านวนโครงการสร้างสรรค์ทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของ
ชุมชน สังคมและประเทศ (Demand-driven) 
และตอบโจทย์ THE SDGs   

จ านวน 2 3 5 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ 

 ส านัก/สถาบัน  5  หน่วยงาน 

4.2  ร้อยละการบรรลุค่าเป้าหมายของ 
       โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ  

และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย/คณะ  
และส านัก 

ร้อยละ 75 80 85 90 95  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ 

 ส านัก/สถาบัน  5  หน่วยงาน 

4.3  ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดแผน
ยุทธศาสตร์ระยะที่  2 ของมหาวิทยาลัย/คณะ
และส านัก 

ร้อยละ 80 85 90 95 100  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 คณบดี 5  คณะ 

 ส านัก/สถาบัน  5  หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
 การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลกิโฉมมหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing)   

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุม้ค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)   
เป้าประสงค์  :   1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล าดับคุณภาพในระดับสากล 

3.  ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
5. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลทุกระดับการ
บริหารของมหาวิทยาลัย 

5.1 คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงาน (Internal integrity and 
transparency assessment) 
ของมหาวิทยาลัย   

ร้อยละ 90 95 95 95 95  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
      และกิจการพเิศษ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการ/ส านัก     
5.2  คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (External integrity and 
transparency assessment) ของมหาวิทยาลยั     

ร้อยละ 90 95 95 95 95  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
        และกิจการพิเศษ 

 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
5.3  คะแนนการเปิดเผยข้อมลู  (Open data 
integrity and transparency assessment) 
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 95 95 95 95 
 

 รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
       และกิจการพิเศษ 

 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
5.4  ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และ
บุคลากรต่อการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย   

ร้อยละ 70 80 85 90 95  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
       และกิจการพิเศษ 

 คณบดี  5  คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
แสวงหารายได้  และสรา้งความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว  (Future of Revenue Model) 

 
เป้าประสงค์  :   

1.   มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสร้างดุลยภาพและความยั่งยืนด้านการเงินของมหาวิทยาลัย   
2.   มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสร้างและพัฒนารายได้ของ

มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  : 

1. จ านวนรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

2. มูลค่าทางเศรษฐกิจจากเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์  :   

1.  สร้างและปรับวิธีคิด  (Mindset)  ของอาจารย์  และบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  

      2.  พัฒนาระบบนิเวศ  ( Ecosystem) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  
และเอกชนในการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย 
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ตารางความเชื่อมโยง  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 

แสวงหารายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (Future of Revenue Model) 
เป้าประสงค์  : 1.มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสร้างดุลยภาพและความยั่งยืนด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความรว่มมือท้ังภายในและภายนอกเพื่อสร้างและพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัย  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
1.  มหาวิทยาลยัมี
ความสามารถในการสร้างดลุย
ภาพและความยั่งยืนดา้น
การเงินของมหาวิทยาลยั 

1. จ านวนรายได้จากการ
บริหารสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลยั 

1.  สร้างและปรับวิธีคิด  
(Mindset)  ของอาจารย์  
และบุคลากรให้มศีักยภาพใน
การปฏิบัติงาน  เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  

1.1  มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการแสวงหา
และสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
มหาวิทยาลยั 

1.1.1  พัฒนาสมรรถนะของอาจารย ์ และบคุลากร
ให้มีศักยภาพในการสรา้งรายได้ให้กบัมหาวิทยาลัย 
1.1.2  พัฒนาระบบและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร
และอาจารย์ในการแสวงหารายได้  เพื่อความ
มั่นคงของมหาวิทยาลัยในอนาคต  

2. มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย

ความร่วมมือท้ังภายในและ

ภายนอกเพื่อสร้างและ

พัฒนารายได้ของ

มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

2.  มูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
เครือข่ายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและผู้ประกอบการ 

2.  พัฒนาระบบนิเวศ 
(Eco System)  และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  
และเอกชนในการสร้าง
รายได้ให้มหาวิทยาลัย  

2.1  มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ
ด าเนินงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และผูป้ระกอบการ   

2.1.1 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาพื้นที่/
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เกดิประโยชนส์ูงสุด
และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
2.1.2  แสวงหาความร่วมมือและเครือข่ายทาง
ธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/ส่วนราชการเพื่อพัฒนา
รูปแบบการด าเนินการทางเศรษฐกิจการค้าการ
ลงทุนและน าไปสู่การเกิดรายได้และผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ  
2.1.3  พัฒนาแพลตฟอรม์การสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื่องและขยายผลสู่การบริหารจดัการอยา่งมั่นคง 
 

2.2  แผนการด าเนินงานการบริหาร
สินทรัพย์เพื่อแสวงหารายได้ของ
มหาวิทยาลยั  (Business plan/model) 

2.3  ร้อยละพื้นท่ีของมหาวิทยาลยัที่
สามารถสรา้งรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
แสวงหารายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (Future of Revenue Model) 

เป้าประสงค์  :  1.  มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสร้างดุลยภาพและความยั่งยืนด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 

         2.  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและภายนอกเพื่อสร้างและพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัย  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
1. สร้างและปรับวิธีคิด  (Mindset)  ของ
อาจารย์  และบุคลากรให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลยั  

1.1  มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการแสวงหา
รายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
มหาวิทยาลยั  

ล้าน
บาท 

5 7 9 12 15  รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

2.  พัฒนาระบบนิเวศ  ( Ecosystem) 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ  และเอกชน
ในการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย 
 
 

2.1  มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการด าเนินงาน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
ผู้ประกอบการ  

ล้าน
บาท  

5 10 15 20 25  รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
2.2  แผนการด าเนินงานการบริหาร
สินทรัพย์เพื่อแสวงหารายได้ของ
มหาวิทยาลยั  (Business plan/model) 

มี/ไม่ม ี มี มี ม ี มี ม ี  รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
2.3  ร้อยละพื้นท่ีของมหาวิทยาลยัที่สามารถ
สร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 10 20 30 40 50  รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

 

******************************************************************************************* 


