
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2 

(ร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 ถึง  พ.ศ. 2565)  

ฉบับปรับปรุง  ปี  พ.ศ.  2564 

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถ่ินสู่สากล 

 

วิสัยทัศน์  เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถ่ินที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและดิจิทัล เทคโนโลยี  (Digital technology)  ในการ
ด าเนินการตามพันธกิจเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

พันธกิจ  :  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือรองรับการท างานในอนาคต  (Future of works)  ตามการพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจและประเทศชาติ 

    2. วิจัย บริการวิชาการ  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน  ท้องถ่ิน  และการ

ด าเนินชีวิตแบบปกติใหม่  (New normal)    

    3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 

    4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  เพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน   

เป้าประสงค์หลัก/วัตถุประสงค์ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะในอนาคต (Future skill set)  ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ

ทิศทางและแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ 

2. บูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งและการด าเนินชีวิตแบบปกติใหม่  (New normal)  ของชุมชนท้องถ่ิน สังคม  และประเทศชาติ   

3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง   

4. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

5. ยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล 

ค่านิยมหลัก  :  NSRU 

ค่านิยมที่ควรปลูกฝังสร้างเสริมข้ึนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (NSRU)  คือ 

“ความรักและผูกพันต่อองค์กร และการเป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง” 
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อัตลักษณ์ : เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา    

 เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่นหรือสังคม ที่แสดงถึงความสามารถในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเอง ให้เป็นไปหลักคุณธรรม
จริยธรรม ก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเองและสังคม รวมทั้งรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  
 

 ใฝ่เรียนรู้สู้งาน หมายถึง ความรูสึกหรือพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่แสดงถึงความอยากรูอยากเห็น มุ่งมั่น กระตือรือรน ต้ังใจ ขยันอดทน มีความเพียรพยายาม รับผิดชอบในการเรียนและการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตลอดจนมีความรูเทาทันวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสามารถน าความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนา
ตนเอง และในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 

 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึง 
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    
 

 มีจิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึงการเสียสละเวลา 
อุทิศตนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันก าหนดไว้ 

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถ่ินสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต แบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)   

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  

2. การสร้างสรรค์การวิจัยเชงิพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน  

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล     

5. การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา 

   ท้องถ่ินที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) :  

1. บัณฑิตมีศักยภาพ  และทักษะการท างานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินและสามารถสร้างสรรคส์ังคม 

และประเทศชาติ 

2. ชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3. บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21 

4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่สง่เสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน   

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ 
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ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 

ความเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. บัณฑิตมีศักยภาพ  และ

ทักษะการท างานในอนาคตที่

สอดคล้องกับการพัฒนา

ท้องถ่ินและสามารถสร้างสรรค์

สังคมและประเทศชาติ 

 

 

 

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การผลิตบัณฑิต แบบการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัย (Reinventing 

Universities)  ให้มีคุณภาพ

สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  

 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

(Reinventing Universities)       ให้ทันสมัยและ

ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติ 

2. พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 

Universities) 

เพ่ือสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถ่ิน  และตอบสนองต่อ

การพัฒนา   ประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานใน

อนาคต ความต้องการ 

ของท้องถ่ินและการพัฒนาประเทศ 

4. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนา

ประเทศและได้    มาตรฐานสากล 

5. สร้างและบรูณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

(Experience)    และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง  

(Hand-on) 

6. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพของบัณฑิต 

7. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับ

นักศึกษาใหม่ 

2.  ชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง

และมีศักยภาพในการปรับตัวได้

เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก 

 

2.  การสร้างสรรค์การวิจัย 

เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมและ

พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนา

ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน  

1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้าง

ขีดความสามารถของท้องถ่ินและขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้มี

ศักยภาพเพ่ิมสูงข้ึน 

3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอด

เทคโนโลยี โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพ่ือการ

พัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

4. ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนท้องถ่ิน  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

3. บัณฑิตครู และบุคลากร

ทางการศึกษามคีุณภาพ และมี

สมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่

ศตวรรษที่ 21 

 

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิต

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและ

สมรรถนะตามมาตรฐานสากลหลังสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 

2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสูศ่ตวรรษที่ 21  

3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการผลิต

และพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินและ

ประเทศชาติ 

4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้

มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาลทีส่่งเสริมต่อ

การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน   

 

4.  การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการให้เป็น

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือ

การพัฒนาท้องถ่ินสู่

มาตรฐานสากล     

 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชงิรุกตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัดเส้นทาง 

การท างานใหม่เพ่ือส่งเสริมให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และพัฒนา

กระบวนการท างานให้เป็นดิจิทัลที่เหมาะสมในการ

ท างาน  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

5.   มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ

สอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐ

และมีศักยภาพในการแข่งขัน

เป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

 

1. การยกระดับและการพลิก 

โฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 

Universities)  ให้เป็น

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ท้องถ่ินที่มีคุณภาพสู่

มาตรฐานสากล 

 

 

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้ง

ในระดับท้องถ่ิน  ระดับประเทศและนานาชาติ  

2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่

มาตรฐานสากล 

3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

องค์กรในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือยกระดับคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมตาม

เกณฑ์คุณภาพในระดับนานาชาติ  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ดั กลยุทธ์ และมาตรการ 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

บัณฑิตมีศักยภาพ  และทักษะการท างานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินและสามารถสร้างสรรคส์ังคมและ 

ประเทศชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต แบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย               

(Reinventing Universities)  ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  

 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล 
      3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ร้อยละของบัณฑิตที่มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ และมีสมรรถนะส าคัญในศตวรรษที่ 21 

 
กลยุทธ ์

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการ

พัฒนาชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติ 

2. พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) เพ่ือสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถ่ิน       

และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานในอนาคต ความต้องการของท้องถ่ินและการพัฒนาประเทศ            

4.  พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล                                     

5. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  (Experience)  และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง  (Hand-on) 

6. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 

7. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 



 
 
 
 

ตารางความเชือ่มโยงเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ร้อยละของบัณฑิตที่มี 
     คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
     ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) 
ให้ทันสมัยและตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
และประเทศชาติ 
 

1.1  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับ  

การปรับปรงุพัฒนาให้

ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน

ท้องถ่ินและประเทศชาติ และ

ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานใน

ระดับดีมาก 

 

 

 

 

 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ  

  1.1.1.1 จัดกลุ่มหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนา โดย

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

     1) กลุ่มหลักสูตรที่มีความเสี่ยงสงู  หมายถึง หลักสูตรที่มี

แนวโน้มไปในทิศทางที่มีความเสี่ยงหลายประการ โดยเฉพาะความ

สนใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตร

ต้องมีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาสาระให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสงัคม และสอดรับกับความ

ต้องการของชุมชนท้องถ่ินและผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ 

     2) กลุ่มหลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง หมายถึง หลักสูตรที่มีการ

จัดการศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเหมือนๆกัน ดังน้ัน 

การพัฒนาหลักสูตรต้องเน้นความแตกต่าง หลากหลาย       

และอัตลักษณ์ของหลักสูตรและสถาบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3) กลุ่มหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ หมายถึง หลักสูตรที่แสดงถึง

ความเชี่ยวชาญของสถาบันที่มีอยู่แล้วบัณฑิตจบแล้วมีงานท า 

และ เป็นที่ยอมรับของสังคม ดังน้ัน หลักสูตรกลุ่มน้ีต้องพัฒนาให้มี

ความทันสมัยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศของคณะและสถาบัน 

     4) กลุ่มหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง 

หลักสูตรที่ต้องมีการพัฒนาข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ อาจเป็น

หลักสูตรเดิมที่ต้องมีการปรับปรงุให้ทันสมัยหรือหลักสูตรที่ต้อง

พัฒนาข้ึนใหม่เพ่ือตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ  

1.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองต่อการ

พัฒนาชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติและมีคุณภาพได้

มาตรฐานสากล 

1) ทบทวนหลักสูตรที่มีการเปิดการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม

ให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์และสร้างเป็นหลักสูตรใหม ่อาทิ 

หลักสูตรดิจิทัลแอนด์กราฟิกดีไซด์ เพ่ือการจัดการส าหรบั
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

ผู้ประกอบการยุคใหม ่และหลักสูตรการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เชิง

วัฒนธรรม เป็นต้น 

2) ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(Learning Outcome) และก าหนดแนวทางการประเมินผลของ

แต่ละสูตรให้ชัดเจน 

1.1.3 ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย มีรายวิชาท่ี

ออกแบบให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในชุมชน ท้องถ่ิน โดยใช้โจทย์

ท้องถ่ินเป็นฐาน 

1.1.4  ส่งเสริมการผลิตต าราและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ   

   (ร่าง)  1.2  หลักสูตรที่

นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

สร้างนวัตกรรม 

1.2.1  สนับสนุนนักศึกษาให้มีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรม หลักสูตร   
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงานนวัตกรรม โครงงาน หรือ
งานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นงานที่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

   (ร่าง)  1.3  การจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการกับการท างาน   

2.2.1  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผน

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน  

2.2.2  มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่

ก าหนด  

2.2.3  มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 

2.2.4  มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกส่งเสริมใหม้ีการ

จัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน  

2.2.5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการ

จัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน  

  2. พัฒนาหลักสูตรแบบการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities)  
เพ่ือสร้างทางเลือกของ 
ชุมชนท้องถ่ิน และตอบ 

2.1 จ านวนหลักสูตรใหม่ที่

สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

และการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมเกิดจากความร่วมมือกับ

2.1.1  พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เน้นการบูรณาการเพ่ือสร้างอาชีพที่

สอดคล้องกับตลาดแรงงานและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและยุทธศาสตรช์าติ อาทิ   

     2.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 

     2.1.1.2 หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจเกษตร 

หรือเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรแพทย์แผนไทยและการดูแลผู้สูงวัย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

สนองต่อการพัฒนาประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 
 

องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน

ทั้งในและต่างประเทศ 

     2.1.1.3  หลักสูตรภูมิโลจิสติกส ์

     2.1.1.4  หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเท่ียว 

     2.1.1.5  หลักสูตรครุศาสตร์นานาชาติ 

     2.1.1.6  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

     2.1.1.7  หลักสูตรการศิลปกรรมการออกแบบแฟชั่นเป็นต้น 

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ของสังคม อาทิ  

    2.1.2.1 หลักสูตรวิทยาการจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้

(Digital & Management & Education)  

    2.1.2.2 วิทยาการจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน(Resources 

Preservation & Management)  

    2.1.2.3 วิทยาการดูแลสุขภาพและการแพทย์พ้ืนบ้าน  

    2.1.2.4 วิศวกรรมการแปรรูปอาหารและผลผลิต เป็นต้น 

2.1.3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น อาทิ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเวชศาสตร ์

   ชะลอวัย การดูแลผู้สูงอายุ  การจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ 

และทักษะตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับ

ศตวรรษที่ 21  และเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล 

 

2.  ร้อยละของบัณฑิตที่มี

ศักยภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ/

วิชาชีพ และมีสมรรถนะส าคัญ

ในศตวรรษที่ 21 

3.พัฒนาสมรรถนะของ 

บัณฑิตให้ตอบสนองต่อ

งานในอนาคต ความ

ต้องการของท้องถ่ินและ

การพัฒนาประเทศ  

3.1  ร้อยละของบัณฑิตที่ 
       ได้รับการประเมินคุณภาพจาก

ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในระดับดีมาก 

       (ใช้ผลคะแนนประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 

3.1.1   ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรม  ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ แก่นักศึกษา 

3.1.2   ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกับการท างานในสภาพ 

จริงเพ่ือการประกอบอาชีพ 

3.1.3   พัฒนาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้กับ 

นักศึกษา 

 (ร่าง)  3.2  การส่งเสริม

สมรรถนะและทักษะการใช ้

ภาษาอังกฤษ   

3.2.1  การก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนา

นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

3.2.2  จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วน

ร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3.2.3  จัดสรรงบประมาณ และสิง่สนับสนุนการด าเนินการตาม

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

3.2.4  มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และ

มีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 

3.2.5.  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การ

วัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

 (ร่าง)  3.3  การส่งเสริม 

สมรรถนะและทักษะด้าน 

ดิจิทัล   

3.3.1  การก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนา

นักศึกษาด้านดิจิทัล 

3.3.2  จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีสว่นร่วม

ของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3.3.3  จัดสรรงบประมาณ และสิง่สนับสนุนการด าเนินการตาม

แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 

3.3.4  มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และ

มีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 

3.3.5  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล 

(IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

4.  พัฒนาคณาจารย์ให้มี 

สมรรถนะที่ตอบสนองต่อ 

การพัฒนาประเทศและได้

มาตรฐานสากล 

4.1 ร้อยละของผู้สอนที่มี

คุณภาพสูง 

 

  

4.1.1  ส่งเสริมใหค้ณาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมี     

ความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

4.2  ร้อยละของคณาจารย์ที่ 

      ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน

การ จัดการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ 

      และเทคโนโลยีชั้นสูงและการ 

       สื่อสารภาษาต่างประเทศ 

 

 

4.2.1 สร้างความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรภายนอกท้ังในและ

ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้และทักษะ

ในเรื่องต่อไปน้ี 

 4.2.2 ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดใหม่ 

 4.2.3  ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือรองรับการผลิต 

           และพัฒนาก าลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 4.2.4  ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  

4.2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม 

        จริยธรรม แก่อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย 

4.3 ร้อยละของคณาจารย์ 

     ที่ท างานร่วมกับชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก 

     (Talent Mobility) 

4.3.1  ส่งเสริมให้คณาจารย์มีประสบการณ์ในการท างานกับชุมชน

และองค์กรภายนอกหรือสถานประกอบการ (Talent Mobility) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
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           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

3. บัณฑิตมทีักษะในการท างาน 
ในอนาคตและสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ 
และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 5. สร้างและบูรณาการ
ระบบการเรียนรู ้
เชิงประสบการณ์  
(Experience) 
และการแก้ปัญหาตาม
สภาพจริง  (Hand-on) 
 
 

5.1  ร้อยละของหลักสูตร 
      ที่ใช้นวัตกรรมในการ 
      จัดการเรียนการสอน 

5.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับสามารถเข้าถึง  
Academic Resources ได้ง่ายและเร็วย่ิงข้ึนด้วยนวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยี  เช่น MOOC : Massively Open Online Course 

5.2 จ านวนกิจกรรมกับภาคี

เครือข่าย ความร่วมมือกับ

ภาครัฐและเอกชนในการ

จัดการเรียนการสอนทั้งใน 

และ/หรือต่างประเทศ  

5.2.1  สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัด

การศึกษา โดยเฉพาะองค์กรที่มีความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

ให้กับนักศึกษา 

  6. พัฒนาระบบโครงสร้าง 

พ้ืนฐานให้เอื้อต่อการพัฒนา 

คุณภาพของบัณฑิต 

6.1 ระดับความพึงพอใจของ  

นักศึกษาท่ีมีต่อระบบ

สารสนเทศและโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้     

หมายเหตุ (ผลการประเมิน

จากคณะกรรมติดตาม ฯ) 

 6.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานของ 

        มหาวิทยาลัยให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ (Learning Space) ที่เอื้อต่อการ 

        เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ของผู้เรียน  

 6.1.2 จัดสถานที่ และงบประมาณ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ฝึกเป็น

ผู้ประกอบการจากความรู้ที่ได้รับ (Start Up) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

  6.1.3 จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และความปลอดภัย         

เพ่ือให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนรู้ เช่น สนามกีฬาที่มี

มาตรฐาน  ร้านอาหาร กล้อง CCTV ระบบการคมนาคม เป็นต้น

6.1.4  เพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

  7. สร้างโอกาสทางการ 

      ศึกษาและพัฒนากลไก 

      กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 

7.1 ร้อยละของผู้เข้าเรียน 

ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

7.1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องและ 

        เหมาะสม ในแต่ละหลักสูตร 

7.1.2  สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และสาขาท่ีเป็นความต้องการของประเทศชาติ 

7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ 

สนับสนุนทุนการศึกษา  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี   

และสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนท้องถ่ิน 

 



 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลยุทธ ์

 

ตัวชี้วัด 

 

หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

1.  ปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตร
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) 
ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการ
พัฒนา ชุมชนท้องถ่ินและ
ประเทศชาติ 

1.1  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรงุพัฒนาให้

ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและ

ประเทศชาติ และผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานใน

ระดับดีมาก 

ร้อยละ 90 95 90 90   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ 

1.2  หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง

นวัตกรรม 

ระดับ - - - -   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ 

1.3  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ข้อ       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลยุทธ ์

 

ตัวชี้วัด 

 

หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

2.  พัฒนาหลักสูตรแบบการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities)  
เพ่ือสร้างทางเลือกของชุมชน
ท้องถ่ิน  และตอบสนองต่อ 
การพัฒนาประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2.1  จ านวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับ

ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิด

จากความร่วมมือกับภาครัฐ และ/หรือเอกชนทั้งใน 

และ/หรือต่างประเทศ 

 

 

  

จ านวน > 1 > 1 > 1 > 1   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ 

 

 

 

3.  พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต
ให้ตอบสนองต่องานในอนาคต
ความต้องการของท้องถ่ินและ 
การพัฒนาประเทศ 

3.1  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับดีมาก  
หมายเหตุ (ใช้ผลคะแนนประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 
 
 
 

ร้อยละ 85 90 90 90    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  คณบดี  5  คณะ 

  ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

                      3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลยุทธ ์

 

ตัวชี้วัด 

 

หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

(ร่าง)  3.2  การส่งเสริมสมรรถะและทักษะการใช ้
ภาษาอังกฤษ   

ระดับ        

(ร่าง)  3.3  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน 
ดิจิทัล   

ระดับ        

4.  พัฒนาคณาจารย์ให้มี
สมรรถนะที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศและได้
มาตรฐานสากล 

 

 

 

4.1  ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสงู    

 

ร้อยละ       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 

 กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 

4.2  ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ ทักษะวิชาชีพและ

เทคโนโลยีชั้นสูงและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 85 90 95 100   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

4.3  ร้อยละของคณาจารย์ที่ท างานร่วมกับชุมชน 

หรือองค์กรภายนอก (Talent Mobility) 

ร้อยละ 20 30 40 50   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
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กลยุทธ ์

 

ตัวชี้วัด 

 

หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 

5. สร้างและบรูณาการ 

ระบบการเรียนรู้เชงิ

ประสบการณ์  (Experience)  

และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง  

(Hand-on) 

5.1  ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนการสอน 

ร้อยละ 50 55 60 65   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

5.2  จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย 
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
เรียนการสอนทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ 

จ านวน 5 10 15 20   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

6.  พัฒนาระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานให้เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิต 

6.1  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบ

สารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

หมายเหตุ (ผลการประเมินจากคณะกรรมติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัย) 

ระดับ 4 4 4.5 4.5   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักวิทยบริการ ฯ 

7.  สร้างโอกาสทางการศึกษา 
และพัฒนากลไกกระบวนการรับ
นักศึกษาใหม่ 

7.1  ร้อยละของผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ  5  5  5  5   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ฯ 

 ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ  



 
 
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 

ชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน  

 

เป้าประสงค์ 

 1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินรวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชนท้องถ่ิน 

 2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนท้องถ่ินมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 

 4. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิม  

2. ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏใน 

 ฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

3. จ านวนชุมชนที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  

4. จ านวนองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเกิดมูลค่าเพ่ิม 

 

กลยุทธ ์

1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถของท้องถ่ินและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพ่ิมสูงข้ึน 

3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพ่ือ

พัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน                                                                                                                                     

4. ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนท้องถ่ิน 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ตารางเชื่อมโยงเปา้ประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พฒันานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์   :   1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินรวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชนท้องถ่ิน 

 2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนท้องถ่ินมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 

 4. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา

ท้องถ่ินรวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่

ชุมชนท้องถ่ิน 

1. จ านวนผลงานวิจัยและ 

นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ 

ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

1. ยกระดับคุณภาพ 

งานวิจัยและสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถของท้องถ่ิน

และขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 

1.1. จ านวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน

ท้องถ่ิน 

 

1.1.1 พัฒนาศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (COE) เพ่ือขับเคลื่อน  

งานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินและ 

ประเทศชาติ  

1.1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

แบบครบวงจร 

1.1.3  ส่งเสริมการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการวิจัยเชิง 

 บูรณาการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินแบบยั่งยืน 

1.2  จ านวนผลงานวิจัยและ 

 นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ 

 ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1.1 1.2.1  พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถ น าไป

สร้างมูลค่าเพ่ิมและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ Value Creation 

1.2 1.2.2  ส่งเสริมให้มีการท าวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและ 

1.3 การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือน าไปสู่การจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาและการผลิตเชิงพาณิชย์ 
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1.3 จ านวนผลงานวิจัยและ 

 นวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงและ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใน

ระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและ

ระดับชาติ 

 

1.3.1 แสวงหาและพัฒนาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 

และการพัฒนานวัตกรรม 

1.3.2 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่ช่วยยกระดับคุณภาพ 

ของมหาวิทยาลัย โดยยึดศาสตร์ของพระราชาและสามารถ

พัฒนาเป็นนวัตกรรมและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ 

1.3.3  บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการตอบสนองยุทธศาสตร์งานสร้างสรรค์ในระดับกลุม่

จังหวัดและระดับชาติ 

1.4. จ านวนเครือข่ายการวิจัย 

       ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 

 

 

 

1.4.1 สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัย 

       ที่มีผลกระทบสูง ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ท้ังใน 

       และต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมบนฐานนวัตกรรม 

       ที่ใช้ทรัพยากรในชุมชนท้องถ่ิน 

1.4.2 ด าเนินการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับองคก์ร 

ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
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2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ 

มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่       

ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับ 

    การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐาน  

2. พัฒนาขีดความสามารถ

ทางด้านการวิจัยของ

คณาจารย์ให้มีศักยภาพเพ่ิม

สูงข้ึน 

 

 

 

 

2.1. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

      ในวารสารวิชาการและงาน 

      สร้างสรรค์ทีตีพิมพ์เผยแพร่ใน 

      ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.1.1  สร้างเครือข่ายการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัย 

          ให้กับอาจารย์เพ่ือสร้างสรรคผ์ลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยร่วมกับ 

          องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้งในและต่างประเทศ 

2.1.2  ยกระดับวารสารวิชาการ  และงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย  ให้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  ทั้งใน

ระดับระดับชาติและนานาชาติ 

2.1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์และ 

เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ 

2.1.4  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สูชุ่มชน 

2..2.  จ านวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่

ได้รับการจดสิทธิบัตร และ/หรือ

อนุสิทธิบัตร 

2.2.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์บูรณาการการวิจัยร่วมกัน 

        เพ่ือแก้ปัญหาให้ท้องถ่ินและสามารถเผยแพร่ได้ 

        ในระดับนานาชาติ 
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3. ชุมชนท้องถ่ินมีศักยภาพ 

    ในการพ่ึงพาตนเอง 

3.  จ านวนชุมชนที่สามารถ 

    พัฒนาผลิตภัณฑ์และ 

    นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  

 

3. ยกระดับคุณภาพ 

การบริการวิชาการและ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โดยการน้อมน าแนว 

พระราชด าริไปใช้เพ่ือการ 

พัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

3.1. จ านวนชุมชนที่ได้รับการ

พัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบหรือเป็น

ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

 

3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายฐานความรู้ด้าน 

        ภูมิปัญญาท้องถ่ินและฐานความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

        เพ่ือน าไปใช้ในการบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

3.1.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริระหว่าง 

        มหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนเพ่ือขยายฐานการบริการ 

        วิชาการให้มีประสิทธิภาพและสนองพระราโชบาย 

3.1.3  จัดท าระบบสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริการของทอ้งถ่ิน 

3.2. จ านวนนวัตกรรมหรือ 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้แก่

ชุมชน/ มหาวิทยาลัย 

3.2.1  สนับสนุนและสร้างสรรคง์านบริการวิชาการที่สามารถ         

สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับชุมชน/มหาวิทยาลัย 

3.2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังหน่วยวิจัยเทคโนโลยี 

และพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 

3.2.3 สร้างองคค์วามรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและน ามา 

ประยุกต์ใช้ให้มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการในการ

พัฒนาของท้องถ่ินและประเทศ  และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
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3.3. จ านวนกิจกรรมการบริการ 

 วิชาการที่สามารถสร้าง 

 รายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

3.3.1 สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการวิชาการให้

สามารถชี้น าสังคมและสง่ผลกระทบเชงินโยบาย  

3.3.2  พัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือ        

แก้ปัญหาของท้องถ่ินและสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ 

   (ร่าง) 3.4  ระบบและกลไกการ
พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน  

3.4.1  คณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการ
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ
บริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน หรือ
สังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของมหาวิทยาลัยตามศาสตร์
พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
3.4.2  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.4.3  ชุมชนหรือองค์กรมผีู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
3.4.4  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง   
โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
อย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน 
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3.4.5  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 
3.4.6  เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน ท่ีมี
คณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการพัฒนา
อย่างน้อย 1 ชุมชน  

   (ร่าง)  3.5  จ านวนชุมชน

เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองตามแผน

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ

ชุมชน   

การก าหนดพ้ืนที3.5.1  ก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนด

ชุมชนเป้าหมายการพัฒนาไว้ในแผน การจัดท าแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนจึงต้องศึกษาความต้องการของชุมชน

เป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้บรรลุตามแผน 

 

4. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมได้รับการ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรม 
 

4.  จ านวนองค์ความรู้เก่ียวกับ 
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับ 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมและเกิด 
มูลค่าเพ่ิม 

4. ส่งเสริมและพัฒนามรดก
ทางวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ 
แก่ชุมชนท้องถ่ิน 
 

4.1. จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน ท่ีสร้างองคค์วามรู้ และ 
น าไปถ่ายทอด หรือสามารถ 
สร้างคุณค่าต่อสังคมชุมชน 

4.1.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1.2 ส่งเสริม บทความทางวิชาการ งานวิจัย/งานสร้างสรรค ์
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4.1.3   ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1.4  สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมเพ่ือรักษาสืบทอดวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 

4.2  จ านวนผลงานนวัตกรรมที่

สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

และมหาวิทยาลัยอันเกิดจาก

การน าศิลปวัฒนธรรมมาสร้าง

มูลค่าเพ่ิม 

4.2.1 แสวงหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับ 

        ชุมชนท้องถ่ินและมหาวิทยาลัยบนฐานการใช้ภูมิปัญญา 

        ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 65 

1.  ยกระดับคุณภาพงานวิจัย 

และสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้าง 

ขีดความสามารถของท้องถ่ิน 

และขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

 

 

 

1.1  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

 

จ านวน 10 15 20 25   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.2  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

จ านวน 5 7 9 10   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.3  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับจงัหวัด กลุ่มจังหวัด 

และระดับชาติ 

จ านวน 2 2 2 3   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 65 

 1.4  จ านวนเครือข่ายการวิจัยทั้งภายใน และ/หรือ

ต่างประเทศ 

จ านวน 5 5 5 5   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.  พัฒนาขีดความสามารถ

ทางด้านการวิจัยของคณาจารย์

ให้มีศักยภาพเพ่ิมสูงข้ึน 

 

 

 

2.1  จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและ

งานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 30 35 40 45   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.2  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และ/หรืออนุสิทธิบัตร 

ร้อยละ 2 2 2 2   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เป้าประสงค์   :   1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินรวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชนท้องถ่ิน 
 2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนท้องถ่ินมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
 4. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 65 

3.  ยกระดับคุณภาพการ
บริการวิชาการ  และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยการ
น้อมน าแนวพระราชด าริไปใช ้
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่าง 
ย่ังยืน 

3.1  จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ
หรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 5 10 15 20   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.2  จ านวนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้แก่ชุมชน/มหาวิทยาลัย 

จ านวน 5 10 15 20   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 3.3  จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการที่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

 

จ านวน 5 10 15 20   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พฒันานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์   :   1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินรวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชนท้องถ่ิน 
 2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนท้องถ่ินมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
 4. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 65 

 3.4  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน  

ชุมชน หรือสงัคม  (ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม) 

ข้อ       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 3.5  จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
(ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม) 

จ านวน       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พฒันานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์   :   1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินรวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชนท้องถ่ิน 
 2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนท้องถ่ินมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
 4. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 65 

4.  ส่งเสริมและพัฒนามรดก
ทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนท้องถ่ิน 

4.1  จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ท่ีสร้างองคค์วามรู้ และน าไปถ่ายทอด หรือ

สามารถสร้างคุณค่าต่อสังคมชุมชน 

จ านวน 5 10 15 20   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

4.2  จ านวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่

ชุมชนและมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการน าศิลปวัฒนธรรม

มาสร้างมูลค่าเพ่ิม 

จ านวน 1 1 1 1   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 



 
 
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป้าประสงค์ 

 1. บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

 2. ครูและบคุลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 

 3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างาน  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถ่ินที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย และเป็นต้นแบบความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
3. จ านวนเครือข่ายการผลิตครูและพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ ์

1.   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล  หลังสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 

2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสูศ่ตวรรษที่  21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน 

และประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ตารางเชื่อมโยงเปา้ประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์   :   1.  บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

 2.  ครูและบคุลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 

 3.  มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

1.  บัณฑิตครูมีคุณภาพและ 

    สมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ 

   ได้รับการบรรจุเข้าท างาน 

   ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1. พัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการผลิตครูให้มี

คุณภาพและสมรรถนะ

ตามมาตรฐานสากล   

หลังสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า  2019 

 

1.1 จ านวนหลักสูตร/

โครงการที่พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1.1.1  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองและตลอดชีวิต 

         (Continuing and Lifelong Learning) ที่ทันสมัย  

         ในการผลิต  และพัฒนาครูที่สอดคล้องกับความต้องการ 

         ของท้องถ่ินและประเทศชาติ 

1.1.2 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพ 

และได้มาตรฐานสากล 

1.1.3  สร้างหลักสูตรการผลิตครูแบบใหม่โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

1.1.4  ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรการผลิตครู (หลักสูตรนานาชาติ) 

         หรือ 10 ภาษา (อาเซี่ยน) 

         1.1.5  ส่งเสริมหลักสูตรการผลิตครูสาขาขาดแคลน 

    1.1.6  จัดท าหลักสูตรการผลิตร่วมกับต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์   :   1.  บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

 2.  ครูและบคุลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 

 3.  มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

1.2. ร้อยละของบัณฑิตครู 

      ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ 

      มาตรฐานสากล 

1.2.1 พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นที่ยอมรับ

ของสากล  

1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดระบบการจัดการเรียนการสอน        

แบบเน้นสมรรถนะสู่ครูคุณภาพเป็นเลิศอิงสมรรถนะ  

(High Performance Teacher) และคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค ์

1.2.3 จัดท าระบบและกลไกในการน าผลการประเมิน มาปรับปรุง 

        แก้ไขและพัฒนาเพ่ือให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของท้องถ่ิน 

        และประเทศชาติ 

1.3  จ านวนหน่วยงาน/ 
โรงเรียน/โรงเรียนสาธิตที่เป็น
ต้นแบบของการผลิตคร ู
 
 
 
 
 

1.3.1 พัฒนาหน่วยงานและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ให้เป็นต้นแบบการผลิตครู และพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบCoaching and Mentoring และ 
Professional Learning Community 
1.3.2 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนสาธิต ให้มีศักยภาพ 
ด้านการจัดการศึกษา 
1.3.3 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีตอบสนองและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์   :   1.  บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

 2.  ครูและบคุลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 

 3.  มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

 
 
 
 

1.3.4 จัดท าแผนการพัฒนาโรงเรียนสาธิตอย่างชัดเจนทั้งด้าน 
วิชาการ บุคลากร งบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3.5 สร้างและพัฒนาหลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบให้ชัดเจน 
โดยใช้อัตลักษณ์ของศักยภาพโรงเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  2. ยกระดับคุณภาพ 
   การผลิตบัณฑิตคร ู
  สู่ศตวรรษที่ 21 

2.1  จ านวนผลงาน/ 
       นวัตกรรมของนักศึกษาท่ี 
       เผยแพร่ในระดับชาติหรือ 
       นานาชาติ 

2.1.1 พัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.2 พัฒนาระบบและประเมินคุณภาพการพัฒนานักศึกษาครู        
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
2.2.3 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพ       
และได้มาตรฐานสากล 
2.2.4 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์มหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวข้องกับการ        
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.2.5  พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาคณาจารย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์   :   1.  บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

 2.  ครูและบคุลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 

 3.  มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

2.2  จ านวนกิจกรรมที่มีการ      

แลกเปลี่ยนประสบการณ์      

กับองค์กรหรือสถาบันการ      

ผลิตครูในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

2.2.1 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณาจารย์        

และนักศึกษากับองค์กรหรือสถาบันการผลิตครูในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

   2.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการ 

ที่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต 

ตามมาตรฐานสากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์   :   1.  บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

 2.  ครูและบคุลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 

 3.  มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่
ศตวรรษที่ 21 

2.  ร้อยละของครูและคลากร
ทางการศึกษาในท้องถ่ินที่
ได้รับการพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยและเป็นต้นแบบ 
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับ 

3.  สร้างระบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.1  จ านวนหลักสูตร/
โครงการที่พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.1.1 พัฒนาหลักสูตรเชิงสหวิทยาการในการให้บริการวิชาการ 
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถ่ิน 

3.2.  จ านวนครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาท่ีได้รับการ 
พัฒนาสมรรถนะด้านการ 
จัดการเรียนรู้ การวิจัย และ/ 
หรือการพัฒนานวัตกรรม 

3.2.1  บูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมการศึกษา 
กับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถ่ิน 
3.2.2  การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาให้กับครูและบคุลากร ทางการศึกษา 

3.  มีเครือข่ายการผลิตและ 
พัฒนาครูที่มีคุณภาพ 

3. จ านวนเครือข่ายการผลิต
ครูและพัฒนาครูทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนา 
นวัตกรรม การผลิตและ 
พัฒนาครูให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาท้องถ่ินและ 
ประเทศชาติ 

4.1  จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม      
การผลิตและพัฒนาครู 

4.1.1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการผลิตพัฒนาครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา 
4.1.3 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 

 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์  1.  บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

      2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21    

      3.  มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิต
ครูให้มคีุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากลหลังสถานการณ์         
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  
2019 
  

1.1  จ านวนหลักสูตรการผลิตครูที่ผ่านเกณฑ์
รับรองมาตรฐานในระดับชาติ/ นานาชาติ 

ร้อยละ 90 95 100 100   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์
1.2  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 85 90 95 100   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์
1.3  จ านวนหน่วยงาน/โรงเรียน/โรงเรียนสาธิตที่
เป็นต้นแบบของการผลิตคร ู

จ านวน 5 5 5 5   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 
ครูสูศ่ตวรรษที่ 21 

2.1  จ านวนผลงาน/นวัตกรรมของนักศึกษาท่ี
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวน 5 5 5 5   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

2.2  จ านวนกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับองค์กร หรือสถาบันการผลิตครู
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

จ านวน 5 5 5 5   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

2.3  จ านวนโครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมการ

ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานสากล    

(ปรับปรุงเพ่ิมตัวชี้วัด  2563) 

จ านวน - - 5 5   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 

 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์  1.  บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

      2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21    

      3.  มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

3.  สร้างระบบการพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

3.1  จ านวนหลักสูตร/โครงการที่พัฒนาคร ู และ

บุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 

ไม่นับซ้ า 

5 5 5 5   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์

3.2  จ านวนครูและบุคลากร ทางการศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 
การวิจัย และ/หรือการพัฒนานวัตกรรม 

ร้อยละ 20 25 30 35   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ 

พัฒนานวัตกรรม การผลิตและพัฒนา
ครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน
และประเทศชาติ 

4.1  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

จ านวน 
ไม่นับซ้ า 

5 5 5 5   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์



 
 
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่สง่เสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 

1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างาน

อย่างมีความสุข 

3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินและรับรองจากสถาบัน  หรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

3. ระดับความส าเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

กลยุทธ ์

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชงิรุกตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัดเส้นทางการท างานใหม่เพ่ือส่งเสริมให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และพัฒนากระบวนการท างานให้เป็นดิจิทัลที่เหมาะสมในการท างาน  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 



 
 
 
 

ตารางเชื่อมโยงเปา้ประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล     

เป้าประสงค์   :   1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

                      2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 

 3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์
คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

1. ระดับความส าเร็จของการ 
 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 ได้รับการประเมินและรับรอง 
 จากสถาบันหรือหน่วยงานที่ 
 เก่ียวข้อง 

1. พัฒนาระบบและกลไก 
การบริหารจัดการเชิงรุก 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.1. ร้อยละความส าเร็จของ
การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร   
(ตัวชี้วัด 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย) 

1.1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 
       ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.1.2 สร้างระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 
และมีกระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

1.2 ระดับความพึงพอใจของ 
     คณาจารย์และบุคลากรต่อการ 
     บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

1.2.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรให้มคีวามยึดหยุ่น 
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  กระจายอ านาจการบริหารจัดการไปสู่หน่วยงานระดับคณะ    
ส านัก สถาบัน อย่างเป็นระบบ  
1.2.3 พัฒนาระบบระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 
1.2.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

1.3  ผลคะแนนการประเมิน 
คุณธรรม  และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ที่ ITA)  

1.3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างค่า 
นิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
1.3.2  การสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร  เรื่องการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานการประเมินความโป่งใสในมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล     

เป้าประสงค์   :   1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

                      2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 

 3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

2. บุคลากรมสีมรรถนะความรู้ 

ทักษะใหม่ (New skills) และมี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างาน

อย่างมีความสุข 

 

2. ร้อยละความส าเร็จของ 

การด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา

บุคลากร 

2. พัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลและจัดเส้นทางการ

ท างานใหม่เพ่ือส่งเสริมให้มี

สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับ 

      การพัฒนา/เลื่อนระดับตาม 

      สายงาน 

 

2.1.1  พัฒนาระบบและกลไก การส่งเสริม  ก ากับ  ติดตามบุคลากร 

         ในมหาวิทยาลัยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

2.1.2 พัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้อง 

       กับภาวะเศรษฐกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นผลการ 

       ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของบุคคล 

3. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางกายภาพ และ
พัฒนากระบวนการท างาน
ให้เป็นดิจิทัล ท่ีเหมาะสมใน
การท างาน  
 

3.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ  กลุ่มสถาบัน  และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน   

3.1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพที่สร้างระบบนิเวศ  ให้เอื้อต่อ
การบริหารจัดการของมหาวิยาลัย  

3.2. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มี 
      ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

3.2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้    
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  
การปฏิบัติงานของบุคลากรและการให้บริการได้ทุกระดับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล     

เป้าประสงค์   :   1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

                      2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 

 3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

3. ระดับความส าเร็จของ

การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง

การเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้

ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 4. พัฒนาระบบการบริหาร 

   จัดการเพ่ือเป็นองค์กร   

แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

ท้องถ่ิน 

 

4.1. จ านวนกิจกรรม/ผลงาน  

      หรือนวัตกรรมในการพัฒนา   

      ท้องถ่ินอันเกิดจากการ 

      สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่ 

      แสดงถึงการเป็นองค์กรแห่งการ 

      เรียนรู้ 

 

4.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือสร้าง

ศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้น าทางปัญญา มีจิตส านึกในการรับใช้และ

รับผิดชอบต่อชุมชนท้องถ่ิน 

4.1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชุมชน  องค์กรท้องถ่ิน  

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  องค์กรการศึกษา  ด้านการพัฒนาองค์กร  

และด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่ง

ความเป็นเลิศ (Smart University) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล     

เป้าประสงค์   :   1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. บุคลากรมสีมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 

 3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1  ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร (ตัวชี้วัด 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย)  

ร้อยละ   3   3   3   3   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 ผอ.ส านักงานอธิการบดี 

 กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 

1.2  ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และ
บุคลากรต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 4 4.5 4.5   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

1.3  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม  และความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งชี้ที่ ITA)  

คะแนน 
ความ
โปร่งใส 

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 ผอ.ส านักงานสภา ฯ 

2. พัฒนาระบบบริหารงาน 
บุคคลและจัดเส้นทางการท างานใหม่เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

2.1  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/เลื่อน
ระดับตามสายงาน 
  

จ านวน 5 10 15 20   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 ผอ.ส านักงานอธิการบดี 

 กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 
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การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล     

เป้าประสงค์   :   1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. บุคลากรมสีมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 

 3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

3.  พัฒนาระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางกายภาพ และพัฒนา
กระบวนการท างานให้เป็นดิจิทัลที่
เหมาะสมในการท างาน  
 

  3.1  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร   

ระดับ  4  4 4.5  4.5   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

3.2  มรีะบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   

ระดับ 4 4 5 5   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 ผอ.ส านักวิทยบริการ ฯ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

  ท้องถ่ิน  

4.1  จ านวนกิจกรรม/ผลงาน หรือนวัตกรรมใน
การพัฒนาท้องถ่ินอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยที่แสดงถึงการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

จ านวน

กิจกรรม 

4 4 5 5   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การพัฒนาท้องถ่ินที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ 

2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล 

3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  

4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
1. จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล 
2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 

          3. จ านวนเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ 

          4. ผลการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Web metrics, Green University, Eco 

University, Community Engagement University 

กลยุทธ์  

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถ่ินระดับประเทศและนานาชาติ 

   2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่

มาตรฐานสากล 

 3. การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่

มาตรฐานสากล 

4.  พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพในระดับนานาชาติ 
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ตารางเชื่อมโยงเปา้ประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถ่ินที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ  

 2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล 

  3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  

  4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ

ท้องถ่ิน ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1. จ านวนผลงานของ

บุคลากรและนักศึกษาท่ี

ได้รับรางวัลในระดับชาติ

และนานาชาติ และอยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล 

1. สร้างภาพลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียง  

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ 

ท้องถ่ินระดับประเทศ 

และนานาชาติ  

1.1 จ านวนผลงานของ

บุคลากร และนักศึกษาท่ี

ได้รับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาติ และ/หรืออยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล 

1.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรเข้าแข่งขันทางวิชาการใน

ระดับชาติ และนานาชาติ   

1.1.2 สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน

ทางวิชาการ และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

1.2  ระบบประชาสัมพันธ์

เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

สามารถสร้างภาพลักษณ์

องค์กรสู่นานาชาติ 

 

1.2.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผื่อเผยแพรข้่อมูล

ข่าวสาร และสร้างภาพลักษณค์วามเป็นสากลของมหาวิทยาลัยสู่

นานาชาติ 

1.2.2 จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถ่ินที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ  

 2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล 

  3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  

  4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

13  จ านวนกิจกรรม หรือ

โครงการที่สง่เสริมความเป็น

มหาวิทยาลัยที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะตาม

เอกลักษณ์   

1.3.1 จัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับท้องถ่ิน

ระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ าเสมอ 

1.3.2 สนับสนุนโครงการกิจกรรมที่แสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่       

เชี่ยวชาญเฉพาะ 

2. มหาวิทยาลัยมีความ

พร้อมในการเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่

มาตรฐานสากล 

2. มีระบบและกลไกการ

บริหารจัดการเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการเป็น

มหาวิทยาลัยแห่ง

นวัตกรรม 

2. วางรากฐานการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียม 

พร้อมสู่การเป็น      

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่

มาตรฐานสากล 

2.1. จ านวนบุคลากรที่มี

สมรรถนะในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.1.1. สนับสนุนบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงให้มีโอกาสท างานร่วมกับ

หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ (Talent mobility) 

2.2. มีระบบการบริหาร

จัดการสินทรัพย์ทีมี

ประสิทธิภาพสามารถสร้าง

รายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัย   

2.2.1 สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือการแสวงหาได้เพ่ือเตรียมพร้อมในการพ่ึงพาตนเอง  

2.2.2 จัดท าแผนแม่บทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถ่ินที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ  

 2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล 

  3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  

  4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

2.3. มีการเตรียมความพร้อม      

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับ 

 

2.3.1 ปรับระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น โดยใช้แนวคิด

ที่ทันสมัยให้เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ (Autonomous 

University) 

2.3.2 จัดท าแผนแม่บทในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับ 

3. มีเครือข่ายกับองค์กรใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

3. จ านวนเครือข่ายกับ 

    องค์กรในระดับชาติและ 

    นานาชาติ 

3. การสร้างเครือข่าย

พันธมิตรความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัย องค์กรใน

ระดับชาติและนานาชาติ

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยสู่

มาตรฐานสากล 

3.1. จ านวนองค์กรหรือ

สถาบันที่เป็นเครือข่ายกับ 

        มหาวิทยาลัย  ทั้งในและต่าง 

        ประเทศ 

3.1.1 ส่งเสริมบุคลากรที่มีสมรรถนะให้ท างานร่วมกับเครือข่ายระหว่าง

ประเทศ 

3.1.2 การแสวงหาภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการท า

กิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

และร่วมลงทุนในกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (Public-Private 

Partnership) เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถ่ินที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ  

 2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล 

  3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  

  4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ 

4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัด 

อันดับคุณภาพในระดับ

นานาชาติ 

4. ผลการจัดอันดับ

คุณภาพของมหาวิทยาลัย

ในระดับนานาชาติ Web 

metrics,  Green 

University, Eco 

University, Community 

Engagement University 

4. พัฒนามหาวิทยาลัย    

ด้านกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

    ตามเกณฑ์คุณภาพใน 

    ระดับนานาชาติ 

4.1. ระดับการเตรียมการ 

เข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยสู่ 

       มาตรฐานสากล 

    (Green uiversity/Engagement  

       University /Community  

        University)  

4.1.1 จัดท าแผนแม่บทในการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ        

นานาชาติ 

4.1.2 สร้างความตระหนักให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาใน

การมีส่วนการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถ่ินที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ 

                      2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล 

                      3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ 

                      4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ

ท้องถ่ินระดับประเทศและนานาชาติ 

 

1.1  จ านวนผลงานของบุคลากร และ

นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาติ และ/หรืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล 

จ านวน 2 3 4 5   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

1.2  มีระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถสร้างภาพลักษณ์

องค์กรสู่นานาชาติ 

ระดับ 1 2 3 3   รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 ผอ.ส านักงานอธิการบดี 

 1.3  จ านวนกิจกรรม หรือโครงการที่

ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะตามเอกลักษณ์ 

 

 

 

จ านวน 5 5 6 6   รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถ่ินที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ 

                      2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล 

                      3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ 

                      4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัย

เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล 

2.1  จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวน 5 10 15 20   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 

2.2  มีระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ทีมี 

ประสิทธิภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 5 5 5 5   รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 

2.3  มีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับ 

ระดับ 1 2 3 4   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

3. การสร้างเครือข่ายกับ

มหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับชาติ

และนานาชาติเพ่ือกระดับคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

 

 

3.1  จ านวนองค์กรหรือสถาบันที่เป็น

เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ

ต่างประเทศ 

จ านวน

เครือข่าย 

4 4 8 8   รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถ่ินที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ 

                      2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล 

                      3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ 

                      4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ 

และ สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพ

ในระดับนานาชาติ 

4.1  ระดับการเตรียมการเข้าสู่การจัด

อันดับมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

(Green University/ Engagement 

University /Community University) 

ระดับ 1 2 3 4   รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนระยะที่  1 
2561-2564 
ฉบับทบทวน   
พ.ศ.  2563 

แผนระยะที่  1 
2561-2565 
ฉบับทบทวน   
พ.ศ.  2564 

 

กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

1.   การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สงัคมและประเทศชาติ  

7 11 7 14 

2. การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน  

4 11 4 14 

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

4 8 4 8 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน   

4 7 4 8 

5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

4 8 4 8 

รวม 23 46 23 52 


