
 
 
 
 
 
 

1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
ชื่อหน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการด าเนนิงานไตรมาสที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1.จ ำนวนหลักสตูร
แบบสหวิทยำกำรที่พัฒนำ
หรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะ
สั้น 
 
 
    1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี และ
บัณฑิตศึกษำ 

 
 
 
 
 
4 

หลักสตูร 
 
 
2  

หลักสตูร 

 
 
 
 
 

..-... 
หลักสตูร 

 
 

..-... 
หลักสตูร 

1.1.1 จ านวนหลักสูตรระยะสัน้.............หลักสูตร ได้แก่ 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 
วันเดือนปี 

เปิดรับสมัคร 
จ านวน 
ผู้เรียน 

ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่นอย่างไร

(อธิบาย) 
      

      

 
 
1.1.2 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา.............หลักสูตร ได้แก่ 
1.1.2.1 จ ำนวนหลักสูตรระดับปรญิญำตรี.............หลักสตูร 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 
วันเดือนปี 

เปิดรับสมัคร 
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร

(อธิบาย) 
     

     

1.1.2.2 จ ำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ.............หลักสตูร 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 
วันเดือนปี 

เปิดรับสมัคร 
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร

(อธิบาย) 
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1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ในรูปแบบ ABCD ต่อ

จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมด 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
..NA.... 

ในปีกำรศึกษำ 2563 มีจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  ........... หลักสตูร มหีลักสตูรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ ABCD จ ำนวน  ....... 
หลักสตูร คิดเป็นร้อยละ ...........  
 

คณะ จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ ABCD 
ร้อยละ 

ครุศำสตร ์    
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี    
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์    
เทคโนโลยีกำรเกษตร    
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม    
วิทยำกำรจัดกำร    
สำธำรณสุขศำสตร ์    
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร    

รวม    
 
ข้อมูล ณ วันที่.............. 

1.3 จ ำนวนผลงำนเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี
     1.3.1 ผลงำนท่ีได้รับ
รำงวัลหรือกำรเผยแพร่ใน
ระดับชำตหิรือนำนำชำต ิ

 
 
 
3  

ผลงำน 
 
4 

 
 
 

..-... 
ผลงำน 

 
..-... 

1.3.1 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ......1......ผลงาน ได้แก่ 
จ ำนวนผลงำนในระดับชำติที่ได้รับรำงวัล ..........รำงวัลหรือกำรเผยแพร่จ ำนวน.....1.....ผลงำน 
จ ำนวนผลงำนในระดับนำนำชำติทีไ่ด้รับรำงวัล ..........รำงวลัหรือกำรเผยแพรจ่ ำนวน..........ผลงำน 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัลว/ด/ป 

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร/หน้าที่ 

1       
2       
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     1.3.2 ผลงำนท่ีได้รับ
กำรอ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์
เชิงพำณิชย์ 
     1.3.3 ผลงำนวิจยัหรือ
ผลงำนวิชำกำรทีไ่ด้รับกำร
เผยแพรร่ะดับชำติ หรือ 
นำนำชำติ  ตำมเกณฑ์ กพอ.
ก ำหนด 
     1.3.4 จ ำนวนนักศึกษำ
หรือศิษย์เก่ำท่ีได้รับกำรยก
ย่อง ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

ผลงำน 
 

15 
ผลงำน 

 
 
 
5 

คน 

ผลงำน 
 

.1.... 
ผลงำน 

 
 
 

..-... 
คน 

 
1.3.2 จ านวนผลงานเชิงประจกัษ์ของนกัศึกษาท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ านวน......................ผลงาน 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อหน่วยงาน

ที่น าไปใช้ 

การอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จากหน่วยงาน/อื่นๆ

(ระบุ) 

วัน/เดือน/ปีท่ี
อ้างอิงหรือ
น าไปใช้
ประโยชน ์

ผลที่ได้จากการ
น าไปใช้เกิดผล
อย่างไรให้เป็น

รูปธรรม 
1       
2       

 
1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด จ านวน..........ผลงาน 

ที ่ ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของ
ผลงาน/ชื่อ
หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

ว/ด/ป 
เผยแพร่ 

 
หน่วยงานผู้จัด 

1 กำรประเมินคณุภำพหญ้ำหมัก
ระหว่ำงหญ้ำเนเปียร์สมี่วงและหญำ้
เฮมลิ 

ดิฐษกร สนธิมลู
และ ผศ.ดร.
กรรณิกำ อัมพุช 
หลักสตูร
เกษตรศำสตร ์

ระดับชำต ิ ผลงำนวิชำกำร 2-3 ธ.ค.63 ม.เกษตร
ก ำแพงแสน 

2       
 
1.3.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ..................คน 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้ 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปที่ได้รับ
การยกย่อง 

ชื่อหน่วยงาน-
สถานทีม่อบ 
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1       
2       

 

1.4 ร้อยละของอำจำรย์
และนักศึกษำท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรหรือกิจกรรมกำร
เรียนรูจ้ำกกำรปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 
     1.4.1 ร้อยละของ
อำจำรย์ที่เข้ำร่วม  
โครงกำรต่อจ ำนวน
อำจำรย์ทั้งหมด 
     1.4.2 ร้อยละของ
นักศึกษำท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรต่อจ ำนวน
นักศึกษำท้ังหมด  
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ  
40 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
.NA.... 

 
ร้อยละ 
..NA... 

 

1.4.1 ปีงบประมาณ 2564 มีจ านวนอาจารย์ท้ังสิ้นจ านวน.............คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนจ านวน.................คน (ไม่นับซ้ า) คิดเป็นร้อยละ............ 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี 
ด าเนินการ 

ชื่อชมุชนและการเรียนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกับ

ชุมชน 

รายชื่ออาจารย์นักพัฒนา 

     
     
     

1.4.2 ปีงบประมาณ 2564 มีจ านวนนกัศึกษาท้ังสิน้จ านวน.............คนมีนักศกึษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนจ านวน.................คน(ไม่นบัซ้ า) คิดเป็นร้อยละ............ 
 
ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ

ผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ์ ผลการ

ด าเนินงาน 

การน าไปใช้

ประโยชน ์

พ้ืนที่

ด าเนินงาน 

ระยะ 

เวลา 

รายชื่อ

นักศึกษาท่ี

ด าเนินงาน 

หลัก

สูตร 

อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบ 
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1.5 ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทุกระดับที่มี
ผลงำนเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับ
กำรตีพิมพ์เผยแพรห่รือ
ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรคส์ิ่ง
ใหม่ท่ีตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น  

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
.-.... 

●  

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน .......คนท่ีมผีลงำนเชิงประจักษ์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรคส์ิ่งใหม่ที่
ตอบโจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน....คน จ ำนวน....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ...... 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
1     
2     

 
 

1.6 ร้อยละผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ของ
นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำท่ีไดร้ับกำร
เผยแพรร่ะดับนำนำชำติ  

ร้อยละ  
7 

ร้อยละ 
.-.... 

 

ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำจ ำนวนวน.........ผลงำนได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ จ ำนวน
....................ผลงำน คิดเป็นร้อยละ........ 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน งานวิจัย/งาน
สร้างสรร 

เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร 
หน้าท่ี 

ว/ด/ป 

1      
2      
 

 
1.7 จ ำนวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ   

10  
เรื่อง 

..-... 
เรื่อง 

จ ำนวน..............เรื่อง 
1. ช่ือแนวปฏิบัติ.....................................................โดย.......................................ชื่อหลักสูตร..................... 
2. ช่ือแนวปฏิบัติ.....................................................โดย.......................................ชื่อหลักสูตร..................... 

1.8 ร้อยละของนักศึกษำ
ช้ันปีสุดท้ำยท่ีมผีลกำร
ทดสอบตำมเกณฑ์
ควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR) หรือ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.8.1 จ ำนวนของนักศึกษำระดับปริญญำตรีช้ันปสีุดท้ำยจ ำนวน .....คน เข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน........คน มีจ ำนวนผูผ้่ำนกำรทดสอบตำม
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่ำ ระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จ ำนวน ...........คน คิดเป็นร้อยละ
..................... 
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เทียบเท่ำ 
1.8.1 ระดับปริญญำตรี 
ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป 
1.8.2 ระดับบัณฑติศึกษำ
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น 

 
ร้อยละ  

85 
ร้อยละ  

85 

 
ร้อยละ 
..-... 

ร้อยละ 
..-... 

เป็นคณะครุศำสตร์ จ ำนวน............คน เข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน........คน มีจ ำนวนผูผ้่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่ำ ระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จ ำนวน ...........คน คิดเป็นร้อยละ.....................ระดับ B2 จ ำนวน 
...........คน คดิเป็นร้อยละ..................... 
1.8.2 จ ำนวนของนักศึกษำระดับปริญญำบัณฑติ ช้ันปีสุดท้ำยจ ำนวน .....คน เข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน........คน มีจ ำนวนผู้ผ่ำนกำรทดสอบ
ตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่ำระดับปริญญำบัณฑิต ตั้งแต่ ระดบั B2 จ ำนวน ...........คน คิดเป็นรอ้ยละ
..................... 

1.9 จ ำนวนผู้ประกอบกำร
ใหม่ Startup ที่เกิดจำก
กำรบ่มเพำะของ
มหำวิทยำลยั  

30  
รำย 

 
 
 

…NA..  
รำย 

 

จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ (Startup) ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของมหำวิทยำลัย...........................รำย 
ล าดับ

ที ่ 
 

ชื่อผู้ประกอบการใหม่ (Startup) 
และที่อยู ่

ประเภทผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด 
ที่ได้รับการบ่มเพาะ 

งบประมาณและแหล่ง
งบประมาณสนับสนุน 

     
     
 
1. ช่ือผู้ประกอบกำร...........ช่ือ Startup.............. 
2. ช่ือผู้ประกอบกำร...........ช่ือ Startup.............. 

 3. ช่ือผู้ประกอบกำร...........ช่ือ Startup.............. 
1.10 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำ
หรือประกอบอำชีพอิสระ 
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
NA..... 

●  

จ ำนวนบัณฑติทั้งหมดจ ำนวน ........ คน มีบัณฑติที่ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน ......... คน บณัฑิตระดบัปริญญำตรีที่มีงำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระ จ ำนวน .................... คน คดิเป็นร้อยละ ................ แยกผลตำมคณะได้ ดังนี้  

คณะ 
จ านวน
บัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

ครุศำสตร ์     
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี     
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์     
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เทคโนโลยีกำรเกษตร     
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม     
วิทยำกำรจัดกำร     
สำธำรณสุขศำสตร ์     
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร     

รวม     
    หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ............................................. 
 

1.11 อัตรำกำรได้งำนท ำใน
พื้นที่หรือประกอบอำชีพ
อิสระหลังจำกส ำเร็จ
กำรศึกษำภำยในระยะเวลำ 
1 ปี ในพื้นที่ ที่มหำวิทยำลัย
รับผิดชอบ (350 กม.) 
 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
NA 

●  

จ ำนวนบัณฑติทั้งหมดจ ำนวน ........ คน มีบัณฑติที่ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน ......... คน บณัฑิตระดบัปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำในพื้นที่หรือ
ประกอบอำชีพอิสระหลังจำกส ำเรจ็กำรศึกษำภำยในระยะเวลำ 1 ปี ในพื้นที่ ที่มหำวิทยำลัยรับผดิชอบ (350 กม.) จ ำนวน .................... คน  
คิดเป็นร้อยละ ................ แยกผลตำมคณะได้ ดังนี ้ 

คณะ 
จ านวน
บัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตทีไ่ด้งานท าในพื้นที่หรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังจากส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ ที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ (350 กม.) 

ร้อยละ 

ครุศำสตร ์     
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี     
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์     
เทคโนโลยีกำรเกษตร     
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม     
วิทยำกำรจัดกำร     
สำธำรณสุขศำสตร ์     
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วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร     
รวม     

    หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ............................................. 
 

1.12 ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติตำมกรอบ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ  
 

มำกกว่ำ 
4.51 

NA..... 
 

จ ำนวนบัณฑติทั้งหมดจ ำนวน …………..  คน มีผู้ใช้บัณฑติ ……………… คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ………….. คน มีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตเฉลี่ยอยูร่ะดับ ...............  

คณะ 
จ านวนผู้ใช้

บัณฑิตทั้งหมด 
จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ครุศำสตร ์    
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี    
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์    
เทคโนโลยีกำรเกษตร    
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม    
วิทยำกำรจัดกำร    
สำธำรณสุขศำสตร ์    
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร    

รวม    
 

จ ำแนกตำมด้ำนควำมพึงพอใจ ดังนี ้

คณะ 
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

ความรู้
ความสามารถ

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ทางวิชาการ/
วิชาชีพ 

ครุศำสตร ์      
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี      
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์      
เทคโนโลยีกำรเกษตร      
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม      
วิทยำกำรจัดกำร      
สำธำรณสุขศำสตร ์      
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร      
รวม      

 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ ...................................................... 

1.13 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สอบบรรจคุรไูด้ในกำร
สอบในปีแรกที่จบ
กำรศึกษำ 

ร้อยละ  
- 

ร้อยละ 
..-... 

 

บัณฑิตครูที่ส ำเร็จ..............คน สอบบรรจุครูได้ในกำรสอบในปีแรกที่จบกำรศึกษำ..........คน คิดเป็นร้อยละ.................... 
ข้อมูล ณ วันที่................................................... 

ล าดับที ่ สาขาวิชา ชื่อ – สกุล นกัศึกษา ชื่อสถานศึกษาท่ีสอบได้ 
1    
2    
3    

 
 

1.14 ร้อยละของบัณฑิตครู ร้อยละ  ร้อยละ บัณฑิตครูที่ส ำเร็จ..............คน ไดร้ับกำรบรรจุเข้ำท ำงำนในพ้ืนท่ี ท่ีมหำวิทยำลยัรับผิดชอบดูแล (350 กม.)จ ำนวน...............คน  
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ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้นๆ ที่ได้รับกำร
บรรจุเข้ำท ำงำนในพ้ืนท่ี ท่ี
มหำวิทยำลยัรับผิดชอบ
ดูแล (350 กม.) 

- ..-... 
 

คิดเป็นร้อยละ............... 
ข้อมูล ณ วันที่................................................... 

ล าดับที ่ สาขาวิชา ชื่อ – สกุล นกัศึกษา 

ได้รับการบรรจุเข้าท างาน
ในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัย

รับผิดชอบดูแล (350 กม.) 
ชื่อสถานศึกษาท่ีสอบได้ 

1     
2     
3     

 

1.15 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนสำธิต ที่ได้รับกำร 
พัฒนำจำกมหำวิทยำลัยมี
คะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ ขั้น
พื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ
ผ่ำนเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ร้อยละ  
- 

ร้อยละ 
.-.... 

 

 จ ำนวนนักเรียนท้ังหมดจ ำนวน..............คน มีนักเรียนท่ีมผีลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (ONET) แต่ละวิชำผำ่น
เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละช่วงช้ันดังน้ี 
1. ป.6 จ ำนวนทั้งสิ้น.............คน 
1.1 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
1.2 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
1.3 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
2. ม.3 จ ำนวนทั้งสิ้น.............คน 
2.1 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
2.2 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
2.3 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
3. ม.6 จ ำนวนทั้งสิ้น.............คน 
3.1 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
3.2 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
3.3 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ขึน้ไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 

 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
ตัวชี้วัด 1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา  

นิยามศัพท ์
  หลักสูตรแบบสหวิทยำกำร หมำยถึง กำรใช้ควำมรู้จำกองค์ควำมรูห้ลำยสำขำวิชำ หลำยศำสตร์ หรอืหลำยอนุศำสตร์ หรือจำกกำรปฏิบัติมำผสมผสำนใช้ในกำร

เรียนกำรสอน กำรวิเครำะห์ วิจัย และสังเครำะห์ขึ้นเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ และพัฒนำเป็นศำสตร์ใหม่ขึ้น 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น  
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 4 หลักสูตร 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 หลักสูตร 
3. คณะครศุำสตร์ 2 หลักสูตร 
4. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 หลักสูตร 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2 หลักสูตร 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 หลักสตูร 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 หลักสูตร 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 2 หลักสูตร 
9. มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 หลักสูตร 
10. งำนวิชำกำรศึกษำท่ัวไป 1 หลักสูตร 
11.งำนศูนย์ภำษำ 2 หลักสูตร 
รวม 23 หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
1. บัณฑิตวิทยำลัย 1 หลักสตูร 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 หลักสูตร 



รวม 2 หลักสตูร 
 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการในรูปแบบ ABCD ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 นิยามศัพท ์
   กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลติภำพ (Productive learning) หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่มีผู้เรียนสำมำรถบูรณำกำรองค์ควำมรู้ โดยเน้นให้นักศึกษำ ค้นคว้ำ 
ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตัวเองในกำรใช้เป็นฐำนสร้ำงงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์กำรบริกำร หรือกระบวนกำรที่สำมำรถน ำไปใช้ประกอบวิชำชีพ
ได้ในอนำคต  
   พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน(Blended Learning) หมำยถึง กระบวนกำรเรียนรู้ ที่ผสมผสำนรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย กำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนผสมผสำนกับกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ำกันโดยตรง หรือกำรใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลำกหลำย กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจำก
ยุทธวิธี กำรเรียนกำรสอนที่หลำกรูปแบบ แต่เป้ำหมำยหลักอยู่ที่กำรให้ผู้เรียนบรรลุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้เป็นส ำคัญ 
   A (Active Learning) มีกำรผสมผสำนกำรเรียนทั้งในห้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน กำรเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
   B (Blended Learning) ผ่ำนกำรเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนและผู้สอน โดยผู้สอนท ำหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยกำรเรียนให้เกิดกำรเรียนรู้  
   C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนกำรคิดออกแบบ 
   D (Design Thinking) ในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.3 จ านวนผลงานเชิงประจักษข์องนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.3.1 ผลงำนท่ีได้รับรำงวัล หรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
1.3.2 ผลงำนท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  
1.3.3 ผลงำนวิจยั หรือผลงำนวิชำกำรที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ระดับชำติ หรือ นำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ.ก ำหนด 
1.3.4 จ ำนวนนักศึกษำหรือศิษยเ์กำ่ที่ได้รับกำรยกย่องในระดับชำติหรือนำนำชำต ิ

นิยามศัพท ์

 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ . ก าหนด หมำยถึง ผลงำนที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
เช่น กำรตีพิมพ์ กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแสดง หรือกำรจัดประกวดที่เป็นผลงำนวิชำกำรสู่สำธำรณะโดยมีกำรจัดน ำเสนอกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติอย่ำงเป็นระบบ
และเป็นวิธีกำรที่ยอมรับในวงวิชำชีพ โดยมีกระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือกผลงำนก่อนกำรเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำร โครงกำร ผลงำน สร้ำงสรรค์ ที่มีควำมเป็น



นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสม โดยมีกำรน ำเสนอผลงำนไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 
1. ระดับชาติ หมำยถึง มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองไม่ต่ ำกว่ำ 3 คน โดยมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมกำรจำก

ภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย โดยมีหน่วยงำนท่ีร่วมน ำเสนอผลงำนไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 
2.ระดับนานาชาติ หมำยถึง มีกำรเผยแพร่ผลงำนท่ีเปิดกว้ำงส ำหรบัทุกประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอำเซียน) 
3.ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมำยถึง กำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะ

ในเชิงพำณิชย์ท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำผลงำน โดยมีหลักฐำนก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

 ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมำยถึงกำรน ำเสนอบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร ได้รับกำรตีพิมพ์ใน
รำยงำนกำรสืบเนื่องจำกกำรประชุม โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทควำมที่เช่ียวชำญในสำขำนั้น ๆ 

1. ระดับชาติ หมำยถึง มีบทควำมที่มำจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำบันอย่ำงน้อย 3 สถำบัน และรวมกันไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 25  
2. ระดับนานาชาติ หมำยถึง มีบทควำมที่มำจำกต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ 3 สถำบัน และรวมกันไม่นอ้ยกว่ำ ร้อยละ 25 

 ผลงำนของหรือผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรยกย่องจำกหน่วยงำนระดับสถำบัน ซึ่งมเีอกสำรรับรองกำรยกย่อง และเผยแพร่ผลงำนน้ัน ๆ ในระดับชำตหิรือนำนำชำต ิ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จ านวนผลงานทีไ่ด้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 3 ผลงำน 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 6 ผลงำน 
3.คณะครุศำสตร์ 4 ผลงำน 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์5 ผลงำน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 5 ผลงำน 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 5 ผลงำน 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 5 ผลงำน 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 5 ผลงำน 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์จังหวัดสระแก้ว 2 ผลงำน 
10.งำนวิชำศึกษำทั่วไป 10 ผลงำน 
รวม 50 ผลงำน 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จ านวนผลงานทีไ่ด้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  



1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 4 ผลงำน 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5 ผลงำน 
3.คณะครุศำสตร์ 5 ผลงำน 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคม 1 ผลงำน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 5 ผลงำน 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 4 ผลงำน 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 ผลงำน 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 1 ผลงำน 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์จังหวัดสระแก้ว 1 ผลงำน 
รวม 28 ผลงำน 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จ านวนผลงานวจิัย หรือผลงานวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ 
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 15 ผลงำน 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 55 ผลงำน 
3.คณะครุศำสตร์ 40 ผลงำน 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์55 ผลงำน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 40 ผลงำน 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร 65 ผลงำน 
7. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 40 ผลงำน 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจดักำร 10 ผลงำน 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 10 ผลงำน 
รวม 330 ผลงำน 

  ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 จ านวนนักศกึษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 คน 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5 คน 
3.คณะครุศำสตร์ 5 คน 



4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์5 คน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 5 คน 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 5 คน 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 5 คน 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 5 คน 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์จังหวัดสระแก้ว 2 ผลงำน 
10.งำนวิชำศึกษำทั่วไป 10 ผลงำน 
รวม 52 คน 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

ตัวชี้วัดที ่1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์ท้ังหมด 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดที ่1.4.2 ร้อยละของนักศกึษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศกึษาทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 

 
จ ำนวนของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมกำรเรยีนรู้จำกกำรปฏิบัตริ่วมกับชุมชน 

X 100 
จ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจกัษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนา

ท้องถิ่น  
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
X 100 

จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 



จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มผีลงำนเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่ง
ใหม่ท่ีตอบโจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่น X 100 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

 
 
 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การค านวณ 
จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำท่ีได้รับกำรเผยแพรร่ะดับ

นำนำชำติในปีงบประมำณนั้น ๆ X 100 
จ ำนวนผลงำนวิจัยของนักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำท้ังหมดในปีงบประมำณนั้น ๆ 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.7 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

นิยามศัพท์  
แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ท ำให้สถำบันประสบควำมส ำเร็จ เป็นที่ยอมรับในทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพนั้น ๆ มีหลักฐำน

ควำมส ำเร็จปรำกฏผลชัดเจน โดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติตลอดจนควำมรู้ ประสบกำรณ์ บันทึกเป็นเอกสำร เผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอก สำมำรถ
เข้ำไปใช้ประโยชน์ได้  

ค่าเป้าหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 1 เรือ่ง 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 เรื่อง 
3.คณะครุศำสตร์ 1เรื่อง 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1 เรื่อง 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 1 เรื่อง 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 1 เรื่อง 



7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 1 เรื่อง 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 1 เรื่อง 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 1 เรื่อง  
10.งำนวิชำศึกษำทั่วไป 1 เรื่อง 
รวม 10 เรื่อง 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.8 ร้อยละของนกัศึกษาชั้นปสีุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 
1.8.1 ระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษำ ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป 
นิยามศัพท ์

 นักศึกษำช้ันปีสุดท้ำย หมำยถึงนักศึกษำระดับปริญญำตรีก ำลังศึกษำอยู่ช้ันปีที่ 4 ของทุกคณะวิทยำลัย และนักศึกษำระดับปริญญำตรีก ำลังศึกษำอยู่ช้ัน
ปีท่ี 5 ของคณะครุศำสตร์ ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563  นักศึกษำระดับบัณฑิตก ำลังศึกษำช้ันปีสุดท้ำย ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 

 กรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่เป็นสำกล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบ
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป ได้แบ่งควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี ้

 
Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจข้อควำมยำวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลำกหลำย และเข้ำใจควำมแฝงได้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นควำมรู้สึกของตนได้อย่ำง

เป็นธรรมชำติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหำค ำศัพท์ สำมำรถใช้ภำษำด้ำนสังคมกำรท ำงำน หรือด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถพูดและเขียนข้อควำมที่ซับซ้อนได้อย่ำงชัดเจนและ
ถูกต้องตำมโครงสร้ำงไวยำกรณ์ พร้อมทั้งสำรถใช้ค ำเช่ือมประโยคได้อย่ำงถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำได้อย่ำงดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้ำของภำษำ สำมำรถใช้ภำษำมำตรฐำนได้
อย่ำงสละสลวย ถูกต้องตำมจุดประสงค์ที่จะสื่อสำรไดด้ี สำมำรถอ่ำน บทควำมที่เป็นภำษำต้นฉบับ(โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนวรรณกรรม) ได้เข้ำใจ สำมำรถและเลือกใช้ภำษำส ำหรับพดู
และเขียนได้อย่ำงเหมำะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสำมำรถในกำรใช้ภำษำในระดับดี สำมำรถใช้ภำษำ พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่ำงถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น  รวมทั้งอ่ำนและ

ท ำควำมเข้ำใจบทควำมที่มีเนื้อหำยำกขึ้นได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสำมำรถพูด เขียน จับใจควำมส ำคัญขอข้อควำมทั่ว ๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อท่ีคุ้นเคย หรือสนใจ เช่น กำรท ำงำน โรงเรียน เวลำว่ำง 



ฯลฯ สำมำรถจัดกำรกับสถำนกำรณต์่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงในประเทศท่ีใช้ภำษำไดส้ำมำรถบรรยำยประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมฝัน ควำมหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 
 

Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรยีนสำมำรถใช้และเข้ำใจประโยคในชีวิตประจ ำวันในระดับกลำง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว กำรจับจ่ำยใช้สอย สถำนท่ี ภูมิศำสตร ์

กำรท ำงำน และสำมำรถสื่อสำรในประโยค กำรแลกเปลีย่นข้อมูลทั่วไป และกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน สำมำรถบรรยำยควำมฝัน ควำมคำดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่
จ ำเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคง่ำยๆ ในชีวิตประจ ำวัน สำมำรถแนะน ำตนเอง และผู้อื่นได้ สำมำรถตั้งค ำถำมเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น 
เขำอยู่ท่ีไหน รู้จักใครบ้ำง มีอะไรบ้ำง และตอบค ำถำมเหล่ำนี้ได้ ทั้งยังสำมำรถเข้ำใจบทสนทนำเมื่อคู่สนทนนำพูดช้ำและชัดเจน  

ทั้งนี้สำมำรถสรุปเป็นตำรำงเปรียบเทียบกรอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่ เป็นภำษำสำกล (The Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมระดับกำรศึกษำได้ดังนี้  

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.9 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 
 นิยามศัพท ์

  Startup หมำยถึง องค์กรธุรกิจทีต่ั้งเพื่อค้นหำหรือสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ยังไมม่ีใครคดิมำก่อน และรูปแบบกำรท ำธุรกจิที่ยังไมม่ี  ใครท ำมำก่อนไม่จ ำเป็นต้อง
เป็นที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของมหำวิทยำลัยเท่ำน้ันกำรได้ท ำเอำควำมรู้ที่จำกกำรเรียนน ำไปต่อยอดเพือ่กำรเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 
  ค่าเป้าหมาย 

1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 รำย 



2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 รำย 
3.คณะครุศำสตร์ 2 รำย 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 รำย 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2 รำย 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 รำย 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 รำย 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 2 รำย 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 รำย 
10.งำนบ่มเพำะผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 10 รำย 
รวม 28 รำย 
 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
เกณฑ์การค านวณ 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีม่ีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 
X 100 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีต่อบแบบสอบถำม 
   
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.11 อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
ดูแล (350 กิโลเมตร)  
  นิยามศัพท ์
   พื้นที่ท่ีมหำวิทยำลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมำยถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธำนี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี จ.ปรำจีนบุรี จ.นครรำชสีมำ 
จ.ชลบุรี จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ประจวบครีีขันธ ์จ.ฉะเชิงเทรำ จ.ตรำด จ.เพชรบุรี จ.รำชบุรี จ.ชัยนำท จ.สมุทรปรำกำร จ.สิงห์บุรี จ.สมุทรสำคร จ.กำญจนบรุี จ.สุพรรณบุรี จ.
อ่ำงทอง จ.ก ำแพงเพชร จ.อุทัยธำน ีจ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยธุยำ 
  



 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศกึษา 
  นิยามศัพท ์
   บัณฑิตครูที่จบจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่สอบบรรจุผ่ำนได้รับกำรบรรจุ หรือสอบคัดเลือกเป็นครูในโรงเรียนสถำนศึกษำ
หลังส ำเร็จกำรศึกษำ  

  สอบบรรจุครู หมำยถึง บัณฑิตสำขำครุศำสตร์จบกำรศึกษำในปีศึกษำน้ันสำมำรถได้รับกำรบรรจุในปีนั้น 
 เกณฑ์การค านวณ  

จ ำนวนบัณฑติที่สอบบรรจุผำ่นเกณฑ์กำรคัดเลือกเป็นครู ภำยในเวลำ 1 ปี 
X 100 

จ ำนวนบัณฑติครูทั้งหมดที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำน้ัน 
  
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่1.14 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 
กิโลเมตร) 
 นิยามศัพท ์
 พื้นที่ที่มหำวิทยำลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมำยถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธำนี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี  จ.ปรำจีนบุรี    จ.นครรำชสีมำ จ.
ชลบุรี จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรำ จ.ตรำด จ.เพชรบุรี จ.รำชบุรี จ.ชัยนำท จ.สมุทรปรำกำร จ.สิงห์บุรี                        จ.สมุทรสำคร จ.กำญจนบุรี จ.
สุพรรณบุรี จ.อ่ำงทอง จ.ก ำแพงเพชร จ.อุทัยธำน ีจ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยำ 

 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.15 ร้อยละของของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์

คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ีเพิ่มขึ้น หมำยถึง ผลกำรทดสอบมำตรฐำน หรือ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (ONET) อยู่ในระดับดี หมำยถึง ระดับผลคะแนน O-NET แต่ละกลุมสำระ 
ระดับ 1 ปรับปรุง หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 2 พอใช้หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 50 แตสูงกวำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 3 ดี หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวำ รอยละ 50 แตต่ ำกวำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 



ระดับ 4 ดีมำก หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวำรอยละ 50 และสูงกวำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 

  



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงำนวิจยั
หรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นและโจทย์กำร
พัฒนำประเทศหรือแก้ไข
ปัญหำของท้องถิ่นหรือ
ปัญหำระดับประเทศ 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
NA..... 

●  

ผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ทั้งหมด  ............  ผลงำน ที่สร้ำงนวัตกรรมที่สอดคล้องกบักำรพัฒนำท้องถิ่น และโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศหรือแก้ไขปญัหำของท้องถิ่น หรือ ปัญหำระดับประเทศ จ ำนวน  ........  ผลงำน คิดเป็นร้อยละ ........... 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทยก์าร
พัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหา

ระดับประเทศ 
1     
2     
 
 

2.2 จ ำนวนโครงกำรวิจัย
รับใช้สังคมที่เกิดจำกควำม
ร่วมมือองค์กรภำคี
เครือข่ำย 

2 
โครงกำร 

NA..... 
 โครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรวิจยัรับใช้สังคมทีเ่กิดจำกควำมร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย ......... โครงกำร 

คณะ 
โครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

โครงการ 
(จ านวน) 

ภาคีเครือข่าย 

ครุศำสตร ์   
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
เทคโนโลยีกำรเกษตร   
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม   
วิทยำกำรจัดกำร   
สำธำรณสุขศำสตร ์   
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร   



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
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สถำบันวิจัยและพัฒนำ   
รวมท้ังสิ้น 16  

 
 
จ ำแนกตำมโครงกำร 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อภาคีเครือข่าย รับใช้สังคมด้าน ผลที่ได้จากการด าเนินการ 
1     
2     

 

 
2.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยของ
อำจำรย์และนักวิจัยท่ีได้รับ
กำรเผยแพร่ในระดับชำติ
หรือนำนำชำต ิ

16 ผลงำน …4…. 
ผลงำน 

ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ และนักวิจัยที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ จ ำนวน........4............ผลงำน 
ระดับชำต.ิ....4.......ผลงำน 
ระดับนำนำชำติ............ผลงำน 
 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อ

หลักสูตร 
เผยแพร่ใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ที่สถานที่/

วารสาร หน้าท่ี 
1 ศักยภำพของไม้เลื้อยในพ้ืนท่ีดินกรด

จัดเขตจังหวัดนครนำยกเพื่อใช้ในงำน
ภูมิทัศน์ 

อ.ธวัชชัย มูลตลำด  
อ.ภำคิณ หมั่นทุ่ง 
หลักสตูรเทคโนโลยีภมูิ
ทัศน์ 

ระดับชำต ิ 2-3 ธ.ค.63 ม.เกษตรก ำแพงแสน 

2 แนวทำงกำรออกแบบสวนเพ่ือ
กิจกรรมพืชสวนบ ำบัดส ำหรับเด็ก
และเยำวชนในสถำนพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยำวชน จ.ปทุมธำน ี

อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย ์
หลักสตูรเทคโนโลยีภมูิ
ทัศน์ 

ระดับชำต ิ 2-3 ธ.ค.63 ม.เกษตรก ำแพงแสน 
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3 ลักษณะทำงกำยภำพของหญ้ำหมกัท่ี
เสรมิด้วยกล้วยน้ ำว้ำสุกและ
กำกน้ ำตำลส ำหรับใช้เป็นส่วนผสมใน
อำหำรกระต่ำย 

อ.กรรณิกำ อัมพุช 
หลักสตูรเกษตรศำสตร ์

ระดับขำต ิ 15-16 ธ.ค.63 มรภ.พระนครศรีอยุธยำ 

4 กำรประเมินคณุภำพหญ้ำหมัก
ระหว่ำงหญ้ำเนเปียร์สมี่วงและหญำ้
เฮมลิ 

ผศ.ดร.กรรณิกำ อัมพุช ระดับชำต ิ 2-3 ธ.ค.63 ม.เกษตรก ำแพงแสน 

 

 

2.4 จ ำนวนบทควำมของ
อำจำรย์ประจ ำ ที่ได้รับกำร
อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI 
ISI SJR และScopus 
(พิจำรณำผลงำนย้อนหลัง 
5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับกำร
อ้ำงอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

5 
บทควำม 

……. 
 บทควำม 

บทควำมของอำจำรย์ประจ ำที่ได้รบักำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus (พิจำรณำผลงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ ปี
ปัจจุบัน ) จ ำนวน 32 บทควำม แยกตำมฐำนข้อมลู ไดแ้ก่ 
1. TCI จ ำนวน ............ บทควำม 
2. ISI จ ำนวน ............ บทควำม 
3. SJR จ ำนวน ............ บทควำม 
4. Scopus จ ำนวน ............ บทควำม 

ที ่ ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของ
บทความ 

ฐานข้อมูล TCI / ISI / 
SJR /Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2564) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จ านวนคร้ัง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
 ว/ด/ป อ้างอิง
(1 ต.ค.62-30 

ก.ย. 63) 
1        
2        

 

 

2.5 จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนำ
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นวัตกรรม 
   2.5.1 จ ำนวน
ผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ี
กำรจดทะเบียนจำก
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ 
กำรจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น 
      2.5.2 จ ำนวน
นวัตกรรมหรือผลงำน
บริกำรวิชำกำรทีส่ำมำรถ
สร้ำงคณุค่ำแก่ผูร้ับบริกำร 
ชุมชน และสังคมได้โดย
สำมำรถน ำผลงำนบริกำร
วิชำกำรไปใช้ประโยชน์
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำ 

 
3 

ช้ิน 
 
 
 
 
2 

ผลงำน 

 
…-…. 
ช้ิน 
 
 
 
 

…-…. 
 ผลงำน 

2.5.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิงประยกุต์ที่มีกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ กำรจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร  จ ำนวน .............ช้ิน 
1.ผลงำน.......................ชื่อเจ้ำของผลงำน.................ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบตัร.................................. 
2.ผลงำน.......................ชื่อเจ้ำของผลงำน.................ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบตัร.................................. 
 
 
 
2.5.2 จ ำนวนนวัตกรรมหรือผลงำนบริกำรวิชำกำรทีส่ำมำรถสร้ำงคณุค่ำแก่ผูร้ับบริกำร ชุมชน และสังคม ไดโ้ดยสำมำรถน ำผลงำนบริกำรวิชำ
กำรไปใช้ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำ.............ผลงำน 
 

ที ่ นวัตกรรม/ 
ผลงานบริการวิชาการ 

ชื่อนวัตกรรม/ 
ผลงานบริการวิชาการ 

ชื่อชมุชน พ้ืนที่ที่น า
ผลงานไปใช้

ประโยชน์และ/
ให้บริการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ใช้ประโยชน์
และ/ให้บริการ 

รายละเอียด 
การไปใช้ประโยชน์

ด้านเศรษฐกิจ /สังคม 
สิ่งแวดล้อม /และ

การศึกษา 
1      
2      

 

2.6 จ ำนวนอำจำรย์ หรือ
บุคลำกรทีไ่ด้รบัรำงวัลจำก
งำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ทั้งในระดับชำติ
หรือนำนำชำต ิ

2 
รำงวัล 

…-…. 
รำงวัล 

จ ำนวนอำจำรย์หรือบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลจำกงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ท้ังในระดับชำติ หรือนำนำชำติ จ ำนวน.....รำงวัล เป็นผลงำนของ
อำจำรย์จ ำนวน.......คน 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที ่และว/ด/ป 
ที่จัดหรือได้รับ  

1       
2       
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บุคลำกรจ ำนวน.......คน 
ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์ 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที ่และว/ด/ป 
ที่จัดหรือได้รับ  

1       
2       

 
นักศึกษำจ ำนวน.......คน 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที ่และว/ด/ป 
ที่จัดหรือได้รับ  

1       
2       

 
 

2.7 จ ำนวนผลกำรวิจยัของ
อำจำรย์ด้ำนกำรผลิตหรือ
พัฒนำครูที่ไดร้ับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ 
หรือน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรผลิตหรือ
พัฒนำครู 
 

- 
ผลงำน 

……. 
ผลงำน 

ผลกำรวิจัยของอำจำรยด์้ำนกำรผลิตหรือพัฒนำครูที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ หรือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรผลิตหรือพัฒนำคร ู  จ ำนวน ............. ผลงำน 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อเจ้าของ
ผลงานวิจัย 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ สถานที่
เผยแพร่/ชื่อหน่วยงานหรือ
การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

ว/ด/ป ที่ได้รับการตีพิมพ ์
เผยแพร่หรือน าไปใช้ให้

เกิดประโยชน์  
1      
2      

 

 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที ่2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 
 นิยามศัพท ์

● งำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไดร้ับกำรศึกษำค้นคว้ำตำมกระบวนกำรระเบยีบวิธีกำรวิจัยทีเ่หมำะสม เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ หรือเป็นกำรต่อยอดควำมรู้
เดิม 

● งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศลิปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่ำงๆ ที่มีควำมเป็นนวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบท่ีเหมำะสมตำมประเภทของงำน
ศิลปะ ซึ่งมีแนวทำงกำรทดลองหรอืกำรพัฒนำจำกแนวควำมคดิสร้ำงสรรคเ์ดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำรบุกเบิกศำสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสุนทรีย์และคณุประโยชน์
ที่เป็นท่ียอมรับในวงกำรวิชำชีพตำมกำรจัดกลุ่มศลิปะของอำเซยีน งำนสร้ำงสรรคศ์ิลปะ ได้แก่ ทัศนศลิป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงำนจิตกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ 
ภำพถ่ำย ภำพยนตร์ สื่อประสมสถำปัตยกรรมและงำนออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะกำรแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดรุิยำงคศิลป์ นำฏยศลิป์ รวมถึงกำรแสดง
รูปแบบต่ำงๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำงๆ   

● นวัตกรรม หมำยถึง สิ่งใหม่ที่เกดิจำกกำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 
1) นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ (product innovation)  
2) นวัตกรรมด้ำนบริกำร(service innovation)  
3) นวัตกรรมด้ำนกระบวนกำรผลติ (business process)  
4) รูปแบบธุรกิจใหม(่business model innovation)  

● ผลกำรด ำเนินงำนให้นับตำมปีงบประมำณ 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 โดยนบัรวมงำนท่ีอำจำรย์กับนักศึกษำท ำร่วมกัน 
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น 
และโจทย์กำรพัฒนำประเทศหรือแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น หรือ ปัญหำระดบัประเทศ X 100 

จ ำนวนผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมทั้งหมด 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย  



 นิยามศัพท ์
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 โครงกำร 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 โครงกำร 
3.คณะครุศำสตร์ 2 โครงกำร 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 โครงกำร 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2 โครงกำร 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 โครงกำร 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 โครงกำร 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 2 โครงกำร 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 โครงกำร 
10.สถำบันวิจัยและพัฒนำ 10 โครงกำร 
 รวม 28 โครงกำร 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนกัวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
นิยามศัพท ์

● กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในท่ีประชุมระดบัชำติหรือนำนำชำติ หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจยัในท่ีประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม หรือคณะกรรมกำรจัดกำรประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ 
หรือผู้ทรงคณุวุฒิระดับปรญิญำเอก หรือผู้ทรงคณุวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกนอกสถำบันเจ้ำภำพ อย่ำงน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็น
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้นด้วย และมบีทควำมที่มำจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำบันอย่ำงน้อย 3 หน่วยงำน และรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 

● กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในท่ีประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจยัในท่ีประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยม ี กองบรรณำธิกำรจดัท ำรำยงำนฯ หรือคณะกรรมกำรจดักำรประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคณุวุฒิที่มีผลงำนเป็นท่ียอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกหนว่ยงำนต่ำงประเทศ อย่ำงน้อยร้อยละ 25 และต้องมผีู้ประเมินบทควำมที่เป็น
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้น และมีบทควำมที่มำจำกต่ำงประเทศอยำ่งน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 

● สถำบันวิจัยและพัฒนำต้องแยกผลงำนนั้นเป็นของคณะหรือของสถำบันวิจัย  
 ค่าเป้าหมาย 



1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 16 ผลงำน  
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 78 ผลงำน 
3.คณะครุศำสตร์ 53 ผลงำน 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 64 ผลงำน  
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 33 ผลงำน 
6 คณะวิทยำกำรจัดกำร 40 ผลงำน 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 22 ผลงำน 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 23 ผลงำน 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 15 ผลงำน  
10.งำนวิชำศึกษำทั่วไป 10 ผลงำน 
11.สถำบันวิจัยและพัฒนำ 1 ผลงำน 
รวม 355 ผลงำน 

 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ท่ี

ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
นิยามศัพท ์ 
จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีช่ือปรำกฎอยู่ในฐำนข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand , Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรือฐำนข้อมูล 
Scopus หรือวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ค่าเป้าหมาย 
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 บทควำม  
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 15 บทควำม 
3. คณะครศุำสตร์ 10 บทควำม 



4. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 5 บทควำม 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 8 บทควำม 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร 5 บทควำม 
7. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 10 บทควำม 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 10 บทควำม 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 บทควำม  
10.งำนวิชำศึกษำทั่วไป 7 บทควำม 
รวม 77 บทควำม 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 

     2.5.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กำรจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
     2.5.2 จ ำนวนนวัตกรรมหรือผลงำนบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่ผู้รับบริกำร ชุมชน และสังคม ได้โดยสำมำรถน ำผลงำนบริกำรวิชำกำรใช้ประโยชน์

ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและกำรศึกษำ 
นิยามศัพท ์

● งำนวิจัยเชิงประยุกต์ หมำยถึง ผลงำนวิจัยที่มุ่งเสำะแสวงหำควำมรู้ และประยุกต์ใช้ควำมรู้หรือวิทยำกำรต่ำงๆ ให้เป็นประโยชน์ในทำงปฏิบัติหรือเป็นกำรวิจัยที่น ำผลที่ได้
แก้ปัญหำโดยตรง กำรวิจัยประเภทนี้อำจน ำผลกำรวิจัยพื้นฐำนมำวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น กำรวิจัยเกี่ยวกับอำหำร ยำรักษำโรค กำรเกษตร กำรเรียนกำรสอน เป็นต้น  

● สิทธิบัตร หมำยถึง หนังสือส ำคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองกำรประดิษฐ์ (Invention) หรือกำรออกแบบผลิตภัณฑ(์Product Design) ที่มีลักษณะตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิท่ีจะผลิตสินค้ำจ ำหน่ำยสินค้ำแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง  

● อนุสิทธิบัตร หมำยถึง หนังสือส ำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองกำรประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ำยกับกำรประดิษฐ์ เป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่มีระดับกำรพัฒนำเทคโนโลยีไม่สูง
มำก หรือเป็นกำรประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมำกขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในกำรผลิตรักษำหรือปรับปรุงคุณภำพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือท ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห้ำง ที่
แตกต่ำงไปจำกเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยำรักษำโรค วิธีกำรในกำรเก็บรักษำพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่ำเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   

● ผลของกำรบริกำรวิชำกำร หมำยถึง ผลที่เกิดจำกกำรบริหำรวิชำกำรของสถำนศึกษำตำมควำมถนัดและควำมเช่ียวชำญ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นส ำคัญ ผลของกำรบริกำรวิชำกำรก่อให้เกิดควำมพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

● ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรชุมชนและสังคม หมำยถึง โครงกำรที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนำชุมชนหรือองค์กรภำยนอกและเมื่อด ำเนินกำรแล้ว
มีผลก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกในด้ำนต่ำงๆ หรือท ำให้ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ตำมศักยภำพของตนเอง 



เป้าหมาย 
   ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการ จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 3 ผลงำน 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 6 ผลงำน 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 7 ผลงำน 
4. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 5 ผลงำน 
5. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 1 ผลงำน 
6. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 1 ผลงำน  

  รวม 23 ผลงำน 
ตัวชี้วัดที ่2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดย สามารถน าผลงานบริการวิชาการไป

ใช้ ประโยชน์ด้านเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 ผลงำน  
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 ผลงำน 
3. คณะครศุำสตร์ 2 ผลงำน 
4. คณะมนุษยศำสตร์ 2 ผลงำน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2 ผลงำน 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 ผลงำน 
7. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 ผลงำน 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 2 ผลงำน 
9. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 ผลงำน 
10.งำนวิชำศึกษำทั่วไป 2 ผลงำน 
   รวม 20 ผลงำน 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

นิยามศัพท ์



● งำนวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของปัญหำ หรือ กำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้น
ที่ผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปอย่ำงเป็นระบบ  

● งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ  ที่มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่
เหมำะสมตำมประเภทต่ำงๆ ที่มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของงำนศิลปะซึ่งมีแนวทำงกำรทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิด
สร้ำงสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำรบุกเบิกศำสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชำชีพตำมกำรจัดกลุ่มศิลปะของอำ เซียน 
งำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงำนด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ ภำพถ่ำย ภำพยนตร์ สื่อประสม สถำปัตยกรรมและงำน
ออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะกำรแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยำงคศิลป์ นำฏศิลป์ รวมทั้งกำรแสดงรูปแบบต่ำงๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำงๆ    

● ผลงำนที่ได้รับรำงวัลหรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ . ก ำหนด หมำยถึง โครงกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสม โดยมีกำรน ำเสนอผลงำนไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 

● ผลงำนที่ได้รับรำงวัลหรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติ หมำยถึง มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองไม่ต่ ำกว่ำ 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์กำรประเมิน ท้ังต้องมีคณะกรรมกำรจำกภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย โดยมีหน่วยงำนท่ีร่วมน ำเสนอผลงำนไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 

● ผลงำนท่ีได้รับรำงวัลหรือกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ หมำยถึง มีกำรเผยแพร่ผลงำนท่ีเปิดกว้ำงส ำหรับทุกประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ใน
กลุ่มอำเซียน) 

ค่าเป้าหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 รำงวัล 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 รำงวัล 
3.คณะครุศำสตร์ 2 รำงวัล 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 รำงวัล 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2 รำงวัล 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 รำงวัล 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 รำงวัล 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 2 รำงวัล 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 รำงวัล  
10. งำนวิชำศึกษำทั่วไป 2 รำงวัล 



     รวม 20 รำงวัล 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.7 จ านวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป้าหมาย  
  1. คณะครุศำสตร์ 70 ผลงำน  
  2. โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  70 ผลงำน 
      รวม 140 ผลงำน 
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรน้อมน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ใช้ในกำรขับเคลื่อน
มหำวิทยำลยั 
 
 
 

ระดับ  
5 
 

ระดับ 
....... 
 
 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยอยู่ที่ระดับ............ คือ 
ระดับ 1  มีกำรมอบนโยบำยในกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในมหำวิทยำลัยมีกำรมอบหมำยผูร้ับผดิชอบในกำรก ำหนดและ
ผลักดันนโยบำย สู่กำรปฏิบัติงำนจนเกิดกระบวนกำรวำงแผนงำนของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบตัิครอบคลุมกว้ำงขวำงตำม
สภำพของมหำวิทยำลัย (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร) 
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................  
ระดับ 2  มหำวิทยำลัยพร้อมรับกำรเปลีย่นแปลงในทำงที่ดี คุณภำพสูงข้ึน สำมำรถลดข้อผดิพลำดในกำรบริหำรงำน ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนให้มีควำมรวดเร็วข้ึน (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร) 
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3  บุคลำกรและนักศึกษำมอีุปนิสัยในกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งถูกต้องและมีกำรประเมินคุม้ทุนจำกกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำร แกไ้ข 
ปรับปรุง พัฒนำวิธีกำรจัดกำรทรพัยำกรและเสริมสร้ำงอุปนิสยัที่ดีในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงต่อเนื่อง (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร) 
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 4  มีกำรก ำหนดหรือประกำศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็นอำจำรย์บุคลำกรหรือนักศึกษำท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนอำจำรย์ บุคลำกรหรอืนักศึกษำส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตำม (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร) 
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 5  มหำวิทยำลัยได้รับควำมช่ืนชมอย่ำงกว้ำงขวำงและได้รับประกำศเกยีรตคิุณเป็นท่ียอมรับในกำรปฏิบัตติำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง(อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร) 
...............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. 
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3.2 จ ำนวนชุมชนที่มี
ศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง  
 

3  
ชุมชน 

....... 
ชุมชน 

จ ำนวน..................ชุมชน 
1. ช่ือชุมชน......................................ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด.............................................. 
(อธิบำยรำยละเอียดในศักยภำพในกำรจัดกำรตนเองของชุมชนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน) 
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... 
 

3.3 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรต่อกำร
ให้บริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลยัโดยค ำนึงถึง
กำรใช้นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองโจทย์กำรพัฒนำ
สนับสนุนให้ชุมชนสร้ำง
สังคมคณุภำพรองรับ
โอกำสและควำมท้ำทำยใน
อนำคต 

มำกกว่ำ 
4.51 

มำกกว่ำ 
....... 

 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยโดยค ำนึงถึงกำรใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์กำรพัฒนำ
สนับสนุนให้ชุมชนสร้ำงสังคม คุณภำพรองรับโอกำสและควำมท้ำทำยในอนำคตเท่ำกับ 3.79  
 โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. ด้ำน.........................อยู่ท่ี............... 
2. ด้ำน.........................อยู่ท่ี............... 
3. ด้ำน.........................อยู่ท่ี............... 
4. ด้ำน.........................อยู่ท่ี............... 
5. ด้ำน.........................อยู่ท่ี............... 
ข้อมูล ณ วันที่ .................................................... 

3.4 จ ำนวนครูทีไ่ด้รับกำร
พัฒนำและโรงเรียน
เครือข่ำยร่วมพัฒนำเพื่อ
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ยกระดับผลกำรเรียนรู้และ
จิตพิสัยเกณฑ์กำรพัฒนำ
โรงเรียนเครือข่ำย 
3.4.1 จ ำนวนโรงเรียน
เครือข่ำยชุมชนนักปฏิบตั ิ
3.4.2 จ ำนวนครูที่ได้รับ
กำรพัฒนำ 

 
 
 

40 
โรงเรียน 
1,000  
คน 

 
 
 

....... 
 โรงเรียน 

....... 
คน 

 
 
 

 
3.5.1 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบัติ ......... โรงเรียน จ าแนกเป็น 
โรงเรียนในจังหวัดปทุมธำนี จ ำนวน ......... โรงเรียน 
โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว  จ ำนวน ......... โรงเรียน 
3.5.2 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา ........ คน จ าแนกเป็น 
ผู้บริหำรและครูโรงเรียนในจังหวัดปทุมธำนี จ ำนวน ............ คน 
ผู้บริหำรและครูโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว  จ ำนวน ............ คน 
 
แนบช่ือโรงเรียนและจ ำนวนผู้เข้ำรว่มใรแต่ละดรงเรียนด้วยนะคะ 

3.5 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนในท้องถิ่นที่ไดร้ับ
กำรพัฒนำจำก
มหำวิทยำลยัมีคะแนนผล
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-
NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ร้อยละ  
40 
 

ร้อยละ 
....... 

●  

จ ำนวนนักเรียนโรงเรยีนในท้องถิ่นที่ได้รับกำรพัฒนำจำกมหำวิทยำลยัทั้งหมดจ ำนวน..............คน มีนักเรียนที่มผีลกำรทดสอบกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (ONET) แตล่ะวิชำผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป ในแต่ละช่วงช้ันดังน้ี 
1. ป.6 จ ำนวนท้ังสิ้น.............คน 
1.1 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
1.2 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
1.3 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
2. ม.3 จ ำนวนทั้งสิ้น.............คน 
2.1 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
2.2 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
2.3 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
3. ม.6 จ ำนวนทั้งสิ้น.............คน 
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3.1 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
3.2 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
3.3 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 

3.6 จ ำนวนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นที่มีกำรน ำ
นวัตกรรมกำรจดักำร
เรียนรู้ของโรงเรียนสำธิต
ไปใช้ประโยชน ์

20 
โรงเรียน 

....... 
 โรงเรียน 

โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีกำรน ำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์.......โรงเรียน แยกเป็น 
จังหวัดปทุมธำนีจ ำนวน..........โรงเรียน 
1.ช่ือโรงเรียน......................นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 
2. ช่ือโรงเรียน......................นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 
3. ช่ือโรงเรียน......................นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 
จังหวัดสระแก้วจ ำนวน..........โรงเรียน 
1.ช่ือโรงเรียน......................นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 
2. ช่ือโรงเรียน......................นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 
3. ช่ือโรงเรียน......................นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 

 

นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที ่3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเ้พิม่ขึ้น 

ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
นิยามศัพท ์
กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลยั หมำยถึง กำรน ำเอำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงมำปรับใช้ในกำรบริหำร

สถำนศึกษำตำมบริบทและศักยภำพของสถำนศึกษำโดยค ำนึงถึงควำมพอเพียง พอประมำณ มีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมรีะบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจำก
กำรเปลีย่นแปลงท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ต้องอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบและควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำรน ำวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำร
ด ำเนินกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงม ี          3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมำณ ควำมมีเหตุผล ระบบภูมิคุม้กันตัวท่ีดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คณุธรรมและควำมรู ้

เกณฑ์การประเมิน 



ระดับ 1  มีกำรมอบนโยบำยในกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในมหำวิทยำลัยมีกำรมอบหมำยผูร้ับผดิชอบในกำรก ำหนดและผลักดันนโยบำย สู่กำรปฏิบตัิงำน
จนเกิดกระบวนกำรวำงแผนงำนของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบตัิครอบคลุมกว้ำงขวำงตำมสภำพของมหำวิทยำลยั 

ระดับ 2  มหำวิทยำลัยพร้อมรับกำรเปลีย่นแปลงในทำงที่ดี คุณภำพสูงข้ึน สำมำรถลดข้อผดิพลำดในกำรบริหำรงำน ลดขั้นตอนกำรปฏบิัติงำนให้มีควำมรวดเร็วขึ้น  
ระดับ 3  บุคลำกรและนักศึกษำมอีุปนิสัยในกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งถูกต้องและมีกำรประเมินคุม้ทุนจำกกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำร แกไ้ข ปรับปรุง พัฒนำวิธีกำรจัดกำร

ทรัพยำกรและเสริมสรำ้งอุปนิสัยทีด่ีในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับ 4  มีกำรก ำหนดหรือประกำศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็นอำจำรย์บุคลำกรหรือนักศึกษำท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จนอำจำรย์ บุคลำกร

หรือนักศึกษำส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัตติำม 
ระดับ 5  มหำวิทยำลัยได้รับควำมช่ืนชมอย่ำงกว้ำงขวำงและได้รับประกำศเกยีรตคิุณเป็นท่ียอมรับในกำรปฏิบัตติำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 3.2 จ านวนชุมชนทีม่ีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
นิยามศัพท์  
ชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง หมำยถึง ชุมชนบริหำรจัดกำรทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยำกร ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหำ และ พฒันำชุมชนตนเองไปสู่เปำ้หมำยอย่ำง

ยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมีจิตส ำนึกสำธำรณะ รู้เป้ำหมำย เช่ือมั่นวิถีและพลังชุมชน มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรชุมชนและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับภำคี ใช้แผนกำรจัดกำรควำมรู้ และทุน
ชุมชนแก้ไขปัญหำ และพัฒนำตนเองทุกด้ำนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อกำรเปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้ำงและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

มีฐำนข้อมูลของพื้นที่บริกำร  หมำยควำมถึง ฐำนข้อมูลสำรสนเทศระดับหมู่บ้ำนในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัยด้ำนเศรษฐกิจ      ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม และดำ้น
กำรศึกษำประกอบด้วยข้อมลูทัว่ไป สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรศักยภำพชุมชน หรือข้อมูลอื่น ท้ังที่เป็นข้อมูลปฐมภมูิและข้อมูลทตุิยภมูิ โดยจ ำแนกตำมเป้ำหมำยในกำรพัฒนำครบ
คลุมครบ 4 ด้ำน โดยระบบและกำรจัดกำร ในกำรเก็บรวบรวมข้อมลู กำรวิเครำะห์ประมวลผล กำรรำยงำนและกำรน ำเสนอข้อมูล ท้ังในรูปแบบวิเครำะห์ น ำเสนอในเชิงสำรสนเทศ 
Info graphics ได้อย่ำงถูกต้อง เขำ้ใจง่ำย สะดวกและรวดเร็ว 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 3.7 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
นิยามศัพท ์
โรงเรียนในท้องถิ่น หมำยถึง โรงเรยีนในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี และจงัหวัดสระแก้ว 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสำนและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ใน
ระดับชำตหิรือนำนำชำต ิ

15  
ผลงำน 

....... 
 ผลงำน 

ผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ จ ำนวน.............ผลงำน 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ว/ด/ป สถานที่เผยแพร่  ผู้จัดและผู้เข้าร่วม  

1      
2      
 

  
4.2 จ ำนวนเงินรำยได้ทีเ่กิด
จำกกำรบริหำรจดักำร
ศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

10 ล้ำน
บำท 

....... 
บำท 

เงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรจดักำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรำ้งสรรค์ 
จ ำนวน................................บำท เกิดจำกกำรด ำเนินงำน ดังนี ้

ที ่ ชื่อโครงการ รายได้ 
(บาท) 

ว/ด/ป ที่จัด ชื่อหน่วยงาน 

1     
2     
 รวม    
 
 

 

นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษาวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม  

ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ค่าเป้าหมาย 



1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  1 ผลงำน 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  1 ผลงำน 
3.คณะครุศำสตร์    1 ผลงำน 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1 ผลงำน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  1 ผลงำน 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร   1 ผลงำน 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์   1 ผลงำน 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร  1 ผลงำน 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 1 ผลงำน 
10.งำนวิชำกำรศึกษำท่ัวไป   1 ผลงำน 
11. กองพัฒนำนักศึกษำ   5 ผลงำน 

รวม 15 ผลงำน 
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอำจำรย์
ประจ ำสถำบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญำเอก 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
…… 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน ................  คน มี
คณำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก จ ำนวน  ............. คน  เมือ่ค ำนวณตำมสูตร พบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำ
เอก เท่ำกับร้อยละ ............. 

5.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่
ส ำเรจ็กำรศึกษำจำก
ต่ำงประเทศต่ออำจำรย์
ทั้งหมดที่ส ำเร็จ กำรศึกษำ
ในระดับปรญิญำเอกท่ี
ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิ
จำก ก.พ.  

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ 
…… 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน ................ คน มี
คณำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก จ ำนวน  .................  คน  มีจ ำนวนอำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน .................... 
คน เมื่อค ำนวณตำมสูตร พบว่ำคำ่ร้อยละของ  อำจำรย์ทั้งหมดที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิจำก ก.พ. ต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ทีส่ ำเรจ็กำรศึกษำจำกต่ำงประเทศเท่ำกับ   ร้อยละ ..................... 

5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำ
สถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
…… 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ขอ
ต ำแหน่งวิชำกำร   ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด จ ำนวน …………………. คน มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรจ ำนวน ……………. คน  เมื่อ
ค ำนวณตำมสูตรพบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับร้อยละ …………. 

5.4 จ ำนวนอำจำรย์ที่ไดร้ับ
กำรรับรอง มำตรฐำน
อำจำรย์มืออำชีพจำก 
สกอ. หรือสถำบันรับรอง
มำตรฐำนวิชำชีพ 

12 
คน 

10  
คน 

จ ำนวนอำจำรย์ทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำจำรยม์ืออำชีพจำกสถำบันรับรองมำตรฐำนวิชำชีพ จ ำนวน  ...... คน  โดยได้รับรองมำตรฐำน
วิชำชีพแยกตำมสถำบันรับรองมำตรฐำนวิชำชีพ ดังนี ้
ล าดับที ่ ชื่อการรับรองมาตรฐาน หน่วยงานผู้รับรอง จ านวนอาจารย ์

(คน) 
รายชื่ออาจารย์ 

1     
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5.5 ร้อยละของบุคลำกร
สำยสนบัสนุนที่เข้ำสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นจำกผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำร
ประเมิน 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
…… 

ปีงบประมำณ 2564 บุคลำกรจ ำนวน.....คนและผู้น ำจ ำนวน.........คน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน..........คน ท่ีไดร้บักำรพัฒนำและผ่ำนผลกำรประเมิน
หลักสตูรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดจ ำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ .........  
มีหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ ........ หลักสูตร ดังนี้ 
1. ช่ือหลักสูตร.............................วันท่ีด ำเนินกำร........................สถำนท่ีจัด.......................ผูเ้ข้ำร่วม................คน ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน..........คน  
2. ช่ือหลักสูตร.............................วันท่ีด ำเนินกำร........................สถำนท่ีจัด.......................ผูเ้ข้ำร่วม................คน ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน..........คน 
3. ช่ือหลักสูตร.............................วันท่ีด ำเนินกำร........................สถำนท่ีจัด.......................ผูเ้ข้ำร่วม................คน ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน..........คน 

5.6 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรต่อ
สภำพแวดล้อมด้ำน
บุคลำกร 

มำกกว่ำ 
4.51 

…… ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกรเท่ำกับ ...............  โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 
2. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 
3. ด้ำนท่ี................................อยู่ท่ี.............................. 
4. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 
5. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีผลกำรประเมินกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร ตำม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี
มำก 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
…… 

 

5.8 ค่ำคะแนนกำรกำร
ประเมินตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลศิ 

200 
คะแนน 

…… 
คะแนน 
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(EdPEx) 
5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำน
กำรขึ้นทะเบียน TQR 
(Thai Qualification 
Register)   

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ 
…… 

 

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ผลกำรประเมิน คณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน ของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
…… 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ในปีงบประมำณ 2564  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .......... 
เปรียบเทียบกับปี งบประมำณ 2564 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ............ เพิ่มขึ้น/ลดลง .............. คิดเป็นร้อยละ ............... 
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ 

5.11 ผลกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลยัด้วย 
Webometrics Ranking 
เมื่อเปรยีบเทียบ 
มหำวิทยำลยัในกลุ่มรำช
ภัฏ 

น้อยกว่ำ
อันดับที่ 

15 

อันดับที่ 
…… 

 

5.12 ผลกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลยัสีเขยีว (ระดับ
เอเชีย) 

น้อยกว่ำ 
อันดับที ่

185  

อันดับที ่
…… 

 

5.13 ค่ำเฉลีย่ระดับควำม
ผูกพันของบุคลำกรต่อ
องค์กร  

มำกกว่ำ 
4.51 

…… ค่ำเฉลี่ยระดับควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมสุขและควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร 
เท่ำกับ ............. เท่ำกับค่ำคะแนน ........... เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .....................โดยคิดเป็นค่ำเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อย
ละ .....................โดยมีค่ำเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 
3. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 
4. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 
5. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ 

5.14 ค่ำเฉลีย่ควำมพึง
พอใจของ ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียที่มตี่อมหำวิทยำลัยใน
ทุกมิติ  

มำกกว่ำ 
4.00 

…… ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ เท่ำกับ ...............  โดยมีค่ำเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

นักศึกษา 
บุคลากร 

สายวิชาการ 
บุคลากร 

สายสนับสนนุ 
ประชาชน

ทั่วไป 
รวม 

1 กำรบริหำรจัดกำร      
2 กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน      
3 กำรวิจัย      
4 กำรบริกำรวิชำกำร      
5 กำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม      

ค่าเฉลี่ยรวม  
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ 

5.15 ส่วนแบ่งกำรตลำด
ของนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำ
ต่อในมหำวิทยำลยัเทียบ
กับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ทั้งหมด 

 ร้อละ
 4 

…… จ ำนวนนักศึกษำใหม่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้งหมดจ ำนวน ................. คน เข้ำศึกษำต่อต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ ำนวน ............. 
คน            คิดเป็นส่วนแบ่งกำรตลำดของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเทียบกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้งหมดร้อยละ ................ 
จ ำแนกในแต่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
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ล าดับที ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวนนักศึกษาใหม่
(คน) 

ร้อยละของ
นักศึกษา 

1    

2    

 รวม   
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ 
 

5.16 ร้อยละของนักเรียน
ในท้องถิ่นที่เข้ำเรียน ใน
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ ์

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
…… 

นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ร้อยละ .......... แยกตำมคณะดังนี้ 
 

คณะ 
จังหวัดปทุมธาน ี ร้อยละของ

นักศึกษา
ใหม ่

จังหวัดสระแก้ว ร้อยละของ
นักศึกษา

ใหม ่
นักศึกษา

ใหม ่
นักเรียนใน

จังหวัด 
นักศึกษา

ใหม ่
นักเรียน 

ในจังหวัด 
คณะครุศำสตร ์       

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์       

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี       

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร       

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม       

คณะวิทยำกำรจัดกำร       

คณะสำธำรณสุขศำสตร ์       

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร       

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว       
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รวม       
 

ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ 
คิดเป็นร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้ำเรียน เท่ำกับ   
 

5.17 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รำยได้ทั้งหมดของ
มหำวิทยำลยัตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
…… 

 

5.18 อัตรำส่วนก ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำน 
(Operation Profit 
Margin)  

30 …… ในปีงบประมำณ 2564 มหำวิทยำลัยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ..................... บำท มรีำยได้ .................. บำท เมื่อค ำนวณอัตรำก ำไรจำกผลกำร
ด ำเนินงำน (Operation Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ .............  รำยงำน ณ วันท่ี .................... 
วิธีการค านวณ 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน =  ............................... 
   รำยไดสุ้ทธิ                 .............................. 

5.19 อัตรำผลตอบแทน
จำกกำรลงทุน (ROI) ของ
งำนบริหำรทรัพยส์ินและ
รำยได ้

มำกกว่ำ 
20 

…… ในปีงบประมำณ 2564 งำนบริหำรทรัพย์สินและรำยได้น ำเงินไปลงทุน ………………… บำท มีผลก ำไร …………… บำท เมื่อค ำนวณอัตรำ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ROI) คิดเป็นร้อยละ ………. 
วิธีการค านวณ 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน *100  =  ………………………. * 100 
           รำยได้สุทธิ                       ...............................      

 
 

นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 



เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การค านวณ 

 
 
 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

จาก ก.พ. 
เกณฑ์การค านวณ   

 
 

 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การค านวณ 

 
 
 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุที่เขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑก์ารประเมิน  
เกณฑ์การค านวณ 

 
 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
x 100 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยทั้งหมด 

จ ำนวนอำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ 
x 100 

จ ำนวนอำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
x 100 

จ ำนวนอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรที ่กพอ.ก ำหนด 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น   
x 100 

จ ำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำรประเมินทั้งหมด 



 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร (Workforce Environment) หมำยถึงกำรบริหำรขีดควำมสำมำรถ และอัตรำก ำลังเพื่อให้งำนของสถำบัน บรรลุผลส ำเร็จ กำรด ำเนินกำร
ของสถำบันเพื่อรักษำบรรยำกำศในกำรท ำงำนเพื่อให้เกื้อหนุน และมีควำมมั่นคงต่อกำรท ำงำน 

ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลัง หมำยถึง  
1. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง กำรประเมินควำมต้องกำร ด้ำนขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร และอัตรำก ำลัง โดยมหำวิทยำลัยมีวิธีกำรประเมินควำม

ต้องกำรด้ำนทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องกำรมีกำรรับรองและระดับก ำลังคนท่ีต้องกำร  
2. บุคลำกรใหม่  มหำวิทยำลัยมีวิธีกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง บรรจุ และรักษำบุคลำกรใหม่ไว้ บุคลำกรเป็นตัวสะท้อนควำมให้เห็นถึงควำมหลำกหลำย ทำงควำมคิด 

วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถำบันจ้ำงและของผู้เรียน  
3. กำรท ำงำนให้บรรลุผล กำรจดัระบบและบริหำรบุคลำกร เพื่อ 

 ท ำให้งำนของสถำบันประสบควำมส ำเร็จ 

 ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักของสถำบันอย่ำงเต็มที่  

 ส่งเสริมสนับสนุนกำรมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

 ให้มีผลกำรด ำเนินกำรที่ดีกว่ำควำมคำดหมำย  
4. กำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร มีกำรพัฒนำกำรเรียนบุคลำกรให้พร้อมต่อควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังท่ีก ำลังเปลี่ยนไป โดย

มีวิธีกำร 

 กำรบริหำรบุคลำกร ควำมต้องกำรบุคลำกร และควำมต้องกำรของสถำบัน เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ป้องกันกำรลดจ ำนวน
ของบุคลำกร และเพื่อลดผลกระทบหำกจ ำเป็น 

 กำรเตรียมพร้อมและบริหำรช่วงที่มีกำรเพิ่มของบุคลำกร  

 กำรเตรียมบุคลำกรเพื่อรับกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงสถำบันและระบบหำกจ ำเป็น  
บรรยากาศด้านบุคลากร  
1. สภำพแวดล้อมของที่ท ำงำน  มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำสถำนที่ท ำงำนมีสุขภำวะ ควำมปลอดภัย และ          มีควำมสะดวกใ นกำร



ท ำงำนของบุคลำกร มีตัววัดและเป้ำประสงค์ในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมดังกล่ำว  
2. สิทธิประโยชน์และนโยบำยด้ำนบุคลำกร สนับสนุนบุคลำกรโดยให้บริกำร สิทธิประโยชน์ และมีนโยบำยให้เหมำะสม                    ตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร

ที่มีควำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำงของกลุ่มและประเภทของบุคลำกร บุคลำกรได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีส ำคัญ 
 
 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) 
นิยามศัพท ์
TQR หมำยถึง กำรประเมินคณุภำพหลักสูตรเพื่อเผยแพรเ่ป็นหลักสตูรที่มีคณุภำพมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอดุมศึกษำแห่งชำติ (TQR : Thai 

Qualification Register)  
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
นิยามศัพท ์
ควำมผูกพันของบุคลำกร หมำยถึง ระดับควำมสำมำรถมุ่งมั่นของบุคลำกรทั้งในด้ำนจิตใจและสติปญัญำ เพื่อให้งำนบรรลุพันธกิจและวิสยัทัศน์ของมหำวิทยำลัย กำรสร้ำง

ควำมผูกพันกับบุคลำกร เพื่อให้เกดิสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเพื่อก่อให้เกิดผลงำนท่ีโดดเด่น วิธีกำรที่สถำบันใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร ผู้บริหำร และผู้น ำเพื่อให้เกดิผลกำร
ด ำเนินกำรทีโ่ดดเด่น รวมถึงวิธีกำรที่มหำวิทยำลัยท ำให้บุคลำกรมสีว่นร่วมอย่ำงทุ่มเทในกำรปรับปรุงและสร้ำงนวัตกรรม 
 ควำมผูกพันของบุคลำกรและผลกำรปฏิบัติกำร  

1. วัฒนธรรมองค์กร  กำรเสรมิสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรที่มลีักษณะกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำง มีผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่นและบุคลำกรมีควำมผูกพันต่อสถำบัน วัฒนธรรม
องค์กำรได้ใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงควำมคดิ วัฒนธรรมและวิธีคดิของบุคลำกร มหำวิทยำลัยเอื้ออ ำนำจ (empower) ให้กับบุคลำกร  

2. ปัจจัยขับเคลื่อนควำมผูกพันกำรก ำหนดปัจจัยผลักดันส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร ตำมกลุ่มและประเภทของบุคลำกร  
3. กำรประเมินควำมผูกพัน กำรประเมินท้ังที่เป็นทำงกำรและไมเ่ป็นทำงกำร และตัวช้ีวัดที่ใช้ในกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร รวมทั้งควำมพึงพอใจ วิธีกำรและ

ตัวช้ีวัดเหล่ำนีม้ีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร ส ำหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบบุคลำกร  มหำวิทยำลัยอำจใช้ตัวช้ีวัดอื่นๆ เช่น กำรคงอยู่ กำรขำดงำน กำรร้องทุกข์ ควำมปลอดภัย
และผลิตภำพของบุคลำกรเพื่อประเมินและปรับปรุงควำมผูกพันของบุคลำกร 

4. กำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำน สนับสนุนให้เกิดกำรผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่นและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร ระบบดังกล่ำวได้พิจำรณำถึงกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
กำรให้รำงวัล กำรยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลำกร ระบบกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้ 



● กำรกล้ำเสี่ยงในเรื่องที่น่ำลงทุนเพื่อท ำให้เกิดนวัตกรรม  

● กำรมุ่งเน้นผูเ้รียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และกำรเรียนของผูเ้รียน  

● กำรบรรลุแผนปฏิบัติกำรสถำบัน  

● กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ 
   ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ สนับสนุนควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย และกำรพัฒนำตำมควำมตอ้งกำรของบุคลำกร ผู้บริหำร และผู้น ำแตล่ะคน ระบบนี้ได้พิจำรณำ
ประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้  

● กำรให้ควำมส ำคัญต่อสมรรถนะหลัก ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และกำรบรรลุแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว  

● สนับสนุนกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร และกำรเปลี่ยนแปลงของมหำวิทยำลยัและสรำ้งนวัตกรรม 

● สนับสนุนจริยธรรมและกำรด ำเนนิธุรกิจอย่ำงมีจรยิธรรม  

● ปรับปรุงกำรมุ่งเน้นผู้เรียน และลกูค้ำกลุ่มอื่น  

● ท ำให้มั่นใจว่ำมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกบุคลำกรที่จะลำออกหรือเกษียณอำยุ  

● ท ำให้มั่นใจว่ำมีกำรผลักดันให้น ำควำมรู้และทักษะใหม่มำใช้ในกำรท ำงำน  
ประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยมีกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำสถำบัน ในเรื่อง 

● หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลลัพธ์ของกำรเรียนรู้กับผลกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรและกับผลลัพธ์ที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัย 

● ใช้ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ข้ำงต้นเพื่อช้ีบ่งโอกำสส ำหรับกำรปรับปรุงทั้งในเรื่องควำมผูกพันของบุคลำกรและกำรให้กำรพัฒนำและกำรเรียน รู้แก่บุคลำกร 
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน มีกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำนในมหำวิทยำลัย เพื่อให้บรรลุกำรวำงแผน สืบทอดส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรและผู้น ำ 

 
ตัวชี้วัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ต่ีอมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
นิยามศัพท ์
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  หมำยถึง กลุม่ต่ำงๆ ท่ีไดร้ับผลกระทบ หรืออำจได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรและควำมส ำเร็จของมหำวิทยำลยั ดังน้ี  
1) นำยจ้ำง 2) บัณฑิต 3) ผู้รบับรกิำรวิชำกำร 4) นักศึกษำ 5) บุคลำกร 6) ผู้ปกครอง 7) ศิษย์เก่ำ 8) ประชำชน  

   ทุกมิติ หมำยถึง 1.กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  2. กำรบริกำรวิชำกำร 3. กำรวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.กำรบริหำรจัดกำร  
 
ตัวชี้วัดที่  5.16 ร้อยละของนกัเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



นิยามศัพท ์
นักเรียนในท้องถิ่น หมำยถึง นักเรยีนที่ศึกษำอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดสระแก้ว 
เกณฑ์การค านวณ 

 
 

 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.17 ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ก าหนด 
นิยามศัพท ์
รำยได้ หมำยถึง รำยได้ที่เกิดจำกบริกำรวิชำกำร กำรวิจัย จำกบริหำรจัดกำรของส ำนักทรัพยส์ินและรำยได้ค่ำเทอมของนักศึกษำ 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.18 อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operation Profit Margin)  
นิยามศัพท ์
ก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน แสดงให้เห็นประสิทธิภำพในกำรขำยของบริษัท ในกำรท ำก ำไร หลังจำกหกัต้นทุนสินค้ำและหักค่ำใช้จ่ำยรวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งดี  
เกณฑ์การค านวณ 

ก ำไรจำกกำรผลกำรด ำเนินงำน 
X 100 = อัตรำส่วนก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน (%) 

ทุนสุทธิ 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.19  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้  

 เกณฑ์การค านวณ  
 

จ ำนวนนักเรียนที่อำศัยอยู่ในจ.ปทุมธำนีและจ.สระแก้วที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์   x 100 

จ ำนวนนักศึกษำใหม่ทั้งหมดในปีกำรศึกษำนั้น 



รำยได้ –รำยจ่ำยของสินค้ำและบรกิำรที่ขำย 
X 100 = อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ROI 

ค่ำใช้จ่ำยของสินค้ำบริกำรที่ขำย 
 
 


