
 
 
 
 
 

 
1. ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลัย 

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

ผลการด าเนนิงานไตรมาสที่ ....4..... 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่..1 ตุลาคม 2561...ถึง..30 กันยายน 2562.. 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1 จ ำนวนหลักสูตรแบบ 
สหวิทยำกำรที่พัฒนำหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
     
    1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำ  

 
 
 
 

10 
หลักสตูร 

2 
หลักสตูร 

 

 
 
 
 

..... 
หลักสตูร 

..... 
หลักสตูร 

 

จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น........-.....หลักสูตร 
ได้แก่ 
1.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ.............................. 
2.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ.............................. 
 
จ ำนวนหลักสูตรระดับปริญญำตรี.............หลักสูตร 
ได้แก่ 
1.หลักสูตร………………………..สำขำ............................ 
2.หลักสูตร………………………..สำขำ............................ 
จ ำนวนหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษำ.............หลักสูตร 
ได้แก่ 
1.หลักสูตร………………………..สำขำ............................ 
2.หลักสูตร………………………..สำขำ............................ 

1.2 จ ำนวนผลงำนเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

 
 

40 
ผลงำน 

 

 
 

..... 
ผลงำน 

 

จ ำนวนผลงำนท่ีได้รับรำงวัล หรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ.......-.....รำงวัลได้แก ่
จ ำนนวนผลงำนท่ีได้รับรำงวัล หรอืกำรเผยแพร่ในระดับชำติ..........รำงวัล 
1.ช่ือผลงำน................ชื่อเจ้ำของผลงำน...............ประเภทผลงำนหรอืรำงวัลที่ได้................ว/ด/ปเผยแพร่หรือได้รำงวัล....................สถำนท่ี/หนังสือ/วำรสำร
............หนำ้ท่ี........ 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

     1.2.1 ผลงำนท่ีได้รับ
รำงวัล หรือกำรเผยแพร่ใน
ระดับชำตหิรือนำนำชำต ิ
     1.2.2 ผลงำนท่ีได้รับ
กำรอ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์
เชิงพำณิชย์ 
     1.2.3 ผลงำนวิจัย หรือ
ผลงำนวิชำกำรทีไ่ด้รับกำร
เผยแพรร่ะดับชำติ หรือ 
นำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ. 
ก ำหนด 
1.2.4 จ ำนวนนักศึกษำหรือ
ศิษย์เก่ำที่ไดร้ับกำรยกย่อง
ในระดับชำติหรือนำนำชำต ิ

24 
ผลงำน 
300 

ผลงำน 
8 

คน 

..... 
ผลงำน 
..... 

ผลงำน 
..... 
คน 

จ ำนนวนผลงำนท่ีได้รับรำงวัล หรอืกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ..........รำงวัล 
1.ช่ือผลงำน................ชื่อเจ้ำของผลงำน...............ประเภทผลงำน................ว/ด/ปเผยแพร่....................สถำนท่ี/หนังสือ/วำรสำร............หน้ำท่ี........ 
 
จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ จ ำนวน......................ผลงำน 
1. ช่ือผลงำน.......................................................ช่ือนักศึกษำ........................................................ 
กำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์จำกหน่วยงำน/อื่นๆ(ระบุ)............................................... 
วัน/เดือน/ปีท่ีอ้ำงอิงหรือน ำไปใช้ประโยชน์...................................................................................ผลที่ได้...................................................... 
 
2. ช่ือผลงำน.......................................................ช่ือนักศึกษำ........................................................ 
กำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์จำกหน่วยงำน/อื่นๆ(ระบุ)............................................... 
วัน/เดือน/ปีท่ีอ้ำงอิงหรือน ำไปใช้ประโยชน์................................................................................... 
ผลที่ได้...................................................... 
 
 
จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจำกกำรเรยีนกำรสอนที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดบัท้องถิ่น2 ระดับชำต ิหรือนำนำชำติหรือตำมเกณฑ์ ก.พ.อ. ก ำหนดจ ำนวน
..........ผลงำน 
1. ช่ือผลงำน......................................ชื่อหลักสตูร.......................................... 
เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชำติ/นำนำชำติและหน่วยงำนผู้จัด................................สถำนท่ี..................................วัน/เดือน/ปี............................................ 
2. . ช่ือผลงำน......................................ชื่อหลักสตูร.......................................... 
เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชำติ/นำนำชำติและหน่วยงำนผู้จัด................................สถำนท่ี..................................วัน/เดือน/ปี............................................ 
จ ำนวนนักศึกษำหรือศิษย์เก่ำท่ีไดร้ับกำรยกย่องในระดับชำติหรือนำนำชำติ..................คน 
1.ช่ือรำงวัล................ช่ือเจ้ำของรำงวัล...............ประเภทรำงวัลที่ได.้...............ว/ด/ปท่ีได้รับรำงวัล....................สถำนท่ี/หน่วยงำนที่มอบ...................... 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.3 ร้อยละของอำจำรย์
นักพัฒนำและนักศึกษำท่ี
เข้ำร่วมโครงกำรหรือ
กิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
1.3.1 ร้อยละของอำจำรย์
นักพัฒนำที่เข้ำร่วมโครงกำร
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมำณ 2562 มีจ ำนวนอำจำรย์ทั้งสิ้น.....20........คนมีอำจำรยน์ักพัฒนำที่เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัตริ่วมกบัชุมชน....20.............
คน คิดเป็นร้อยละ....100........ 
1.ช่ือโครงกำร...โครงกำรสร้ำงเครอืข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยูไ่ด้อย่ำง
ยั่งยืน...ว/ด/ป..พ.ย.61-ก.ย. 62.............ช่ือชุมชน…… 
1. หมู่ที ่16 บ้ำนคลองอำรำง ต. บ้ำนแก้งอ.เมือง จ. สระแก้ว 
2. หมู่ที ่7 บ้ำนคลองน้ ำเขียว ต. ท่ำแยก  อ.เมือง จ. สระแก้ว 
3. หมู่ที ่15 บ้ำนปำงสีดำ ต. ท่ำแยก อ.เมือง จ. สระแก้ว 
4. หมู่ที ่3 บ้ำนห้วยชัน ต. ช่องกุ่ม อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 
5. หมู่ที ่7 บ้ำนหนองโกวิทย์  ต.เขำสำมสิบ อ.เขำฉกรรจ์ จ.สระแกว้ 
6. หมู่ที ่3 บ้ำนวังยำว ต.คลองหินปูน อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 
7. หมู่ที ่12 บ้ำนคลองยำง ต.ทัพรำช อ.ตำพระยำ จ.สระแก้ว 
8. หมู่ที ่2 บ้ำนแสง ์ต.ทับเสด็จ อ.ตำพระยำ จ.สระแก้ว 
9. หมู่ที ่6 บ้ำนโคกสำมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 
10. หมู่ที ่13 บ้ำนถำวรสำมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 
11. หมู่ที ่2 บ้ำนโนนสูง ต.โนนหมำกมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 
2 .ช่ือโครงกำร...โครงกำรสระแก้วเมืองแห่งควำมสุขภำยใต้ 4 ดีวิถีพอเพียง...ว/ด/ป..พ.ย.61-ก.ย. 62.............ช่ือชุมชน…… 
1. หมู่ที ่1 บ้ำนหนองวังหิน ต.บ้ำนแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 
2. หมู่ที ่1 บ้ำนบ่อนำงชิง ต.ห้วยโจด อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 
3. หมู่ที ่1 บ้ำนพระเพลิง ต.บ้ำนพระเพลิง อ.เขำฉกรรจ์ จ.สระแกว้ 
4. หมู่ที ่1 บ้ำนทัพไทย ต.ทัพรำช อ.ตำพระยำ จ.สระแก้ว 
5. หมู่ที ่1 บ้ำนคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหำด จ.สระแก้ว 
6. หมู่ที ่1 บ้ำนวังทอง ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
1.3.2 ร้อยละของนักศึกษำ
ที่เข้ำร่วมโครงกำรต่อ
จ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 

 
 
 
 

ร้อยละ 
70 

 
 
 
 

ร้อยละ 
.55.55... 

 

7. หมู่ที ่1 บ้ำนตำหลังใน ต.ตำหลงัใน อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 
8. หมู่ที ่1 บ้ำนเขำสำรภี ต.ทับพรกิ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
9. หมู่ที ่1 บ้ำนหนองแวง ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 
 
ปีงบประมำณ 2562 มีจ ำนวนนักศึกษำทั้งสิ้น......54.......คนมีนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมกำรเรียนรูจ้ำกกำรปฏิบัตริ่วมกับชุมชน........30.........คน  
คิดเป็นร้อยละ.....55.55....... 
1.ช่ือโครงกำร...โครงกำรสร้ำงเครอืข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยูไ่ด้อย่ำง
ยั่งยืน...ว/ด/ป..พ.ย.61-ก.ย. 62.............ช่ือชุมชน…… 
1. หมู่ที ่16 บ้ำนคลองอำรำง ต. บ้ำนแก้งอ.เมือง จ. สระแก้ว 
2. หมู่ที ่7 บ้ำนคลองน้ ำเขียว ต. ท่ำแยก  อ.เมือง จ. สระแก้ว 
3. หมู่ที ่15 บ้ำนปำงสีดำ ต. ท่ำแยก อ.เมือง จ. สระแก้ว 
4. หมู่ที ่3 บ้ำนห้วยชัน ต. ช่องกุ่ม อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 
5. หมู่ที ่7 บ้ำนหนองโกวิทย์  ต.เขำสำมสิบ อ.เขำฉกรรจ์ จ.สระแกว้ 
6. หมู่ที ่3 บ้ำนวังยำว ต.คลองหินปูน อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 
7. หมู่ที ่12 บ้ำนคลองยำง ต.ทัพรำช อ.ตำพระยำ จ.สระแก้ว 
8. หมู่ที ่2 บ้ำนแสง ์ต.ทับเสด็จ อ.ตำพระยำ จ.สระแก้ว 
9. หมู่ที ่6 บ้ำนโคกสำมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 
10. หมู่ที ่13 บ้ำนถำวรสำมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 
11. หมู่ที ่2 บ้ำนโนนสูง ต.โนนหมำกมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.4 ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีมีผลงำนเชิง
ประจักษ์ท่ีได้รับ     กำร
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรคส์ิ่ง
ใหม่ท่ีตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น  

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
..... 

 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน ...-....คนที่มผีลงำนเชิงประจักษ์ท่ีได้รับ     กำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์
กำรพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน....คน....เรื่องคิดเป็นร้อยละ...... 
1. ช่ือผลงำน..................................................ชื่อเจ้ำของผลงำน........................ 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร.....................................วันเดือนปี.............หน้ำที่...... 
2. ช่ือผลงำน..................................................ชื่อเจ้ำของผลงำน........................ 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร.....................................วันเดือนปี.............หน้ำที่...... 

1.5 ร้อยละผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ
ระดับบณัฑติศึกษำท่ีไดร้ับ
กำรเผยแพร่ระดับนำนำชำต ิ

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
..... 
 

ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำจ ำนวนวน.........ผลงำนได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ จ ำนวน....................ผลงำน คดิ
เป็นร้อยละ........ 
1. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 
2. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 
3. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 
 

1.6 จ ำนวนแนวปฏิบัติทีด่ี
ด้ำนกำรจดักำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ   

9 
เรื่อง 

..... 
 

เรื่อง 

จ ำนวน........-......เรื่อง 
1. ช่ือแนวปฏิบัติ.....................................................โดย....................................... 
ช่ือหลักสูตร.....................คณะ............................... 
2. ช่ือแนวปฏิบัติ.....................................................โดย....................................... 
ช่ือหลักสูตร.....................คณะ............................... 
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1.7 ร้อยละของนักศึกษำช้ัน
ปีสุดท้ำยท่ีมผีลกำรทดสอบ
ตำมเกณฑ์ควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 

หรือเทียบเท่ำ 
       1.7.1 ระดับปริญญำ
ตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึ้นไป 
       1.7.2 ระดับ
บัณฑิตศึกษำ ตั้งแต ่ระดับ 
B2  ขึ้นไป 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
..... 

 
ร้อยละ 
..... 

จ ำนวนของนักศึกษำระดับปรญิญำตรีช้ันปสีดุท้ำยจ ำนวน .....คน เข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน........คน มีจ ำนวนผูผ้่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่ำ 
 ระดับปริญญำตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 จ ำนวน ...........คน คิดเป็นร้อยละ..................... 
 
จ ำนวนของนักศึกษำระดับปรญิญำบัณฑิต ช้ันปสีุดท้ำยจ ำนวน .....คน เข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน........คน มีจ ำนวนผูผ้่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่ำ 
ระดับปริญญำบัณฑิต ตั้งแต ่ระดบั B2 จ ำนวน ...........คน คิดเป็นรอ้ยละ..................... 

1.8 จ ำนวนผู้ประกอบกำร
ใหม ่(Startup) ที่เกิดจำก
กำรบ่มเพำะของ
มหำวิทยำลยั  

10 รำย ........รำย จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ (Startup) ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของมหำวิทยำลัย...........................รำย 
1. ช่ือผู้ประกอบกำร...........ชื่อ Startup.............. 
2. ช่ือผู้ประกอบกำร...........ชื่อ Startup.............. 
3. ช่ือผู้ประกอบกำร...........ชื่อ Startup.............. 
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1.9 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำ
หรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
........ 

จ ำนวนบัณฑติทั้งหมดจ ำนวน ...............คน  ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน.............คน  และมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปีจ ำนวน ............... คน  
คิดเป็นร้อยละ............... 

1.10 ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติ    ตำมกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ  

มำกกว่ำ 
4.51 

........ จ ำนวนบัณฑติทั้งหมดจ ำนวน ............ คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ............... คน ผลกำรประเมินพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตเฉลี่ย
อยู่ระดับ ................. 
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1.11 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สอบบรรจคุรไูด้ในกำร
สอบในปีแรกที่จบกำรศึกษำ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
........ 

บัณฑิตครูทีส่ ำเร็จ..............คน สอบบรรจุครูได้ในกำรสอบในปีแรกที่จบกำรศึกษำ...............คน คิดเป็นร้อยละ............... 
สำขำ............................... 
1.ช่ือนักศึกษำ..........................ช่ือสถำนศึกษำที่สอบได้...................................... 
2.ช่ือนักศึกษำ..........................ช่ือสถำนศึกษำที่สอบได้...................................... 
สำขำ............................... 
1.ช่ือนักศึกษำ..........................ช่ือสถำนศึกษำที่สอบได้...................................... 
2.ช่ือนักศึกษำ..........................ช่ือสถำนศึกษำที่สอบได้...................................... 

1.12 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนัน้ๆ ที่ได้รับกำร
บรรจุเข้ำท ำงำนในท้องถิ่น 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
........ 

บัณฑิตครูทีส่ ำเร็จ..............คน สอบบรรจุครูเข้ำท ำงำนในท้องถิ่น...............คน คิดเป็นร้อยละ............... 
สำขำ............................... 
1.ช่ือนักศึกษำ..........................ช่ือสถำนศึกษำที่สอบได้...................................... 
2.ช่ือนักศึกษำ..........................ช่ือสถำนศึกษำที่สอบได้...................................... 
สำขำ............................... 
1.ช่ือนักศึกษำ..........................ช่ือสถำนศึกษำที่สอบได้...................................... 
2.ช่ือนักศึกษำ..........................ช่ือสถำนศึกษำที่สอบได้...................................... 

1.13 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สอบผ่ำนมำตรฐำนใบ
ประกอบวิชำชีพครู  

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
........ 

บัณฑิตครูทีส่ ำเร็จ..............คน สอบผ่ำนมำตรฐำนใบประกอบวิชำชีพครู...............คน คิดเป็นร้อยละ............... 
 

1.14 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนสำธิตทีไ่ดร้ับกำร

มำกกว่ำ
ร้อยละ 

มำกกว่ำ
ร้อยละ 

จ ำนวนนักเรียนท้ังหมดจ ำนวน..............คน มนีักเรียนท่ีมผีลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (ONET) แต่ละวิชำผำ่นเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 
ขึ้นไป ในแต่ละช่วงช้ันดังน้ี 
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พัฒนำจำกมหำวิทยำลยัมี
คะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ
ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

50 ........ 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 ขึ้นไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 

เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงำนวิจยั 
หรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และโจทย์กำร
พัฒนำประเทศหรือแก้ไข
ปัญหำของท้องถิ่น หรือ 
ปัญหำระดับประเทศ 

ร้อยละ 
50 
 

ร้อยละ 
........ 

ผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ทั้งหมด...-.....ผลงำน ที่สร้ำงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น และโจทย์กำรพัฒนำประเทศหรือแก้ไข
ปัญหำของท้องถิ่น หรือ ปัญหำระดับประเทศ จ ำนวน....................ผลงำน คิดเป็นร้อยละ................... 
งำนวิจัย..............ผลงำน 
1. ช่ือผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน.............................. 
2. ช่ือผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน.............................. 
3. ช่ือผลงำน.............................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
งำนสร้ำงสรรค์..............ผลงำน 
1. ช่ือผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน.............................. 
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 2. ช่ือผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน.............................. 
3. ช่ือผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน.............................. 
 

 
 
 
 

2.2 จ ำนวนโครงกำรวิจัยรับ
ใช้สังคมที่เกิดจำกควำม
ร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย 

9 
โครงกำร 

........โครงกำร จ ำนวนโครงกำรวิจยัรับใช้สังคมทีเ่กิดจำกควำมร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย.....โครงกำร 
1.ช่ืองำนวิจัย..............................ช่ือภำคีเครือข่ำย.............................รบัใช้สังคมด้ำน................... 
2. ช่ืองำนวิจัย..............................ช่ือภำคีเครือข่ำย.............................รบัใช้สังคมด้ำน...................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยของ
อำจำรย์และนักวิจัยที่ได้รับ
กำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

326 ผลงำน ........ผลงำน ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ และนักวิจัยที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ จ ำนวน....................ผลงำน 
ระดับชาติ............ผลงาน 
1. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 
3. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 
ระดับนานาชาติ............ผลงาน 
1. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 
2. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 
3. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 

2.4 จ ำนวนบทควำมของ
อำจำรย์ประจ ำที่ได้รับกำร
อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI ISI 
SJR และScopus (พิจำรณำ
ผลงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 
ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ  ปี
ปัจจุบัน) 

67 
บทควำม 

....2.... 
บทควำม 

บทควำมของอำจำรย์ประจ ำที่ได้รบักำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scorpus (พิจำรณำผลงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
จ ำนวน...............บทควำม 
1.ช่ือบทควำม…….Effect of gamma irradiation and salt stress on survival rate and growth of Hom Thong banana. ช่ือเจ้ำของบทควำม… Pimpan 
Pimonrat and Chansy Yi  , 2017..…จ ำนนวนท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงณ  ปีปัจจุบัน.......1........ครั้ง 
 
2.ช่ือบทควำม ควำมสัมพันธ์เชิงคณุภำพระหว่ำงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของะนำคำรกลำงสหรัฐอเมรกิำรกับรำคำทองค ำ….ช่ือเจ้ำของบทควำม…รังสรรค์  ลี
เบี้ยว..ปี 2560 จ ำนนวนท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง ณ  ปีปัจจุบัน......1.........ครั้ง 
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2.5  จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนำ
นวัตกรรม 
      2.5.1 จ ำนวน
ผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ี
กำรจดทะเบียนจำก
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ 
กำรจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น 
      2.5.2 จ ำนวน
นวัตกรรมหรือผลงำน
บริกำรวิชำกำรทีส่ำมำรถ
สร้ำงคณุค่ำแก่ผูร้ับบริกำร 
ชุมชน และสังคม ได้โดย
สำมำรถน ำผลงำนบริกำร
วิชำกำรไปใช้ประโยชน์ด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำ  

 
 

 
20 
ช้ิน 
 

11 
ผลงำน 

 
 

 
 
 

........ช้ิน 
 

........ผลงำน 

จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์ที่มกีำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กำรจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร..............ช้ิน 
1.ผลงำน.......................ชื่อเจ้ำของผลงำน.................ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบตัร.................................. 
2.ผลงำน.......................ชื่อเจ้ำของผลงำน.................ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบตัร.................................. 
จ ำนวนนวัตกรรมหรือผลงำนบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำงคณุค่ำแก่ผู้รับบริกำร ชุมชน และสังคม ไดโ้ดยสำมำรถน ำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำ.............ผลงำน 
1.ช่ือนวัตกรรมหรือผลงำนบริกำรวิชำกำร..........................ช่ือชุมชน และสังคม ได้โดยสำมำรถน ำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้.........................สร้ำงคุณค่ำแก่
ผู้รับบริกำรดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และกำรศึกษำ................. 
2.ช่ือนวัตกรรมหรือผลงำนบริกำรวิชำกำร..........................ช่ือชุมชน และสังคม ได้โดยสำมำรถน ำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้.........................สร้ำงคุณค่ำแก่
ผู้รับบริกำรดำ้นเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดล้อม และกำรศึกษำ................. 

2.6 จ ำนวนอำจำรย์หรือ
บุคลำกรทีไ่ด้รบัรำงวัลจำก

11 
รำงวัล 

......-.. 
รำงวัล 

จ ำนวนอำจำรย์หรือบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลจำกงำนวิจัยหรือ    งำนสร้ำงสรรค์ทั้งในระดับชำติ หรือนำนำชำติ จ ำนวน.....รำงวลั เป็นผลงำนของอำจำรย์/
บุคลำกร/นักศึกษำ 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

งำนวิจัยหรือ    งำน
สร้ำงสรรค์ทั้งในระดับชำติ 
หรือนำนำชำต ิ

ระดับชำต.ิ............รำงวัล 
ผลงำนของ.......................(เป็นผลงำนของอำจำรย์/บุคลำกร/นักศึกษำ) 
1. ประเภทผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์.................................... ช่ือรำงวัล.....................................  
ช่ือผู้รับรำงวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี.................. 
2. ประเภทผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์.................................... ช่ือรำงวัล.....................................  
ช่ือผู้รับรำงวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี................... 
ระดับนำนำชำติ.............รำงวัล 
ผลงำนของ.......................(เป็นผลงำนของอำจำรย์/บุคลำกร/นักศึกษำ) 
1. ประเภทผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์.................................... ช่ือรำงวัล.....................................  
ช่ือผู้รับรำงวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี.................. 
2. ประเภทผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์.................................... ช่ือรำงวัล.....................................  
ช่ือผู้รับรำงวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี................... 

2.7 จ ำนวนผลกำรวิจยัของ
อำจำรย์ด้ำนกำรผลิตหรือ
พัฒนำครูที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์ 
เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ หรือน ำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิต
หรือพัฒนำคร ู
 
 

5 
ผลงำน 

........ผลงำน ผลกำรวิจัยของอำจำรยด์้ำนกำรผลิตหรือพัฒนำครูที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ หรือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตหรือ
พัฒนำครู 
 จ ำนวน....................ผลงำน 
ระดับชาติ............ผลงาน 
1. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 
2. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 
3. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 
ระดับนานาชาติ............ผลงาน 
1. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 
2. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 
3. ช่ือผลงำน...........................................................ช่ือเจ้ำของผลงำน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร................................................วันเดือนปี............................. 

 
 
 

3.1 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน
กำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย 

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
........ 

หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำขบัเคลื่อนในด้ำน...................... 
............................................................โดยมีผลกำรด ำเนินงำนอยูร่ะดับ............................................ (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรในระดับนั้น) 
.......................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................ 

3.2 จ ำนวนผลงำนบริกำร
วิชำกำรที่สำมำรถสร้ำง
คุณค่ำแกผู่้รับบริกำรชุมชน
และสังคมได้โดยสำมำรถน ำ
ผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้
ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
 

11 
ผลงำน 

........ผลงำน จ ำนวนผลงำนบริกำรวิชำกำรทีส่ำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่ผูร้ับบริกำรชุมชนและสังคมได้โดยสำมำรถน ำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม
.............ผลงำน 
1. ผลงำนบริกำรวิชำกำร.............................ชื่อชุมชนและสังคม.................................ผลกำรน ำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์..................................... 
2. ผลงำนบริกำรวิชำกำร.............................ช่ือชุมชนและสังคม.................................ผลกำรน ำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์..................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
 
 

3.3 จ ำนวนชุมชนที่มี
ศักยภำพในกำรจดักำร
ตนเอง  
 

3  
ชุมชน 

........  
ชุมชน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรต่อกำร
ให้บริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลยัโดยค ำนึงถึง
กำรใช้นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองโจทย์กำรพัฒนำ

มำกกว่ำ 
4.51 

........ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยโดยค ำนึงถึงกำรใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์กำรพัฒนำสนบัสนุนให้ชุมชนสร้ำง
สังคมคณุภำพรองรับโอกำสและควำมท้ำทำยในอนำคต ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ.................................. 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

สนับสนุนให้ชุมชนสร้ำง
สังคมคณุภำพรองรับโอกำส
และควำมท้ำทำยในอนำคต 
3.5. จ ำนวนครูที่ไดร้ับกำร
พัฒนำและโรงเรียน
เครือข่ำยร่วมพัฒนำ  เพื่อ
ยกระดับผลกำรเรียนรู้และ
จิตพิสัยเกณฑ์กำรพัฒนำ
โรงเรียนเครือข่ำย  
       3.5.1 จ ำนวนโรงเรียน
เครือข่ำยชุมชนนักปฏิบตั ิ
       3.5.2 จ ำนวนครูที่
ได้รับกำรพัฒนำ  

 
 
 
 
 

40 
โรงเรียน 
1,000 
คน 

 
 
 
 
 

........โรงเรียน 
........คน 

จ ำนวนโรงเรยีนเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ.......โรงเรียน 
1.ช่ือโรงเรียน..................จังหวัด..................... 
2.ช่ือโรงเรียน..................จังหวัด..................... 
3.ช่ือโรงเรียน..................จังหวัด..................... 
จ ำนวนครูที่ได้รับกำรพัฒนำ...............คน 
 

 
 

 
 
 

3.6 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนในท้องถิ่นที่ไดร้ับ
กำรพัฒนำจำกมหำวิทยำลัย
มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง

ร้อยละ 
30 

 

ร้อยละ 
........ 

จ ำนวนนักเรียนโรงเรยีนในท้องถิ่นที่ได้รับกำรพัฒนำจำกมหำวิทยำลยัทั้งหมดจ ำนวน..............คน มีนักเรียนที่มผีลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (ONET) แต่ละวิชำผำ่นเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละช่วงช้ันดังน้ี 
1. ป.6 จ ำนวนทั้งสิ้น.............คน 
1.1 วิชำ........................ผ่ำนเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

กำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ
ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป  

 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 ขึ้นไป จ ำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 

3.7 จ ำนวนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นที่มีกำรน ำนวัตกรรม
กำรจัดกำรเรยีนรู้ของ
โรงเรียนสำธิตไปใช้
ประโยชน ์

10 
โรงเรียน 

........โรงเรียน โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีกำรน ำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์.......โรงเรียน 
1.ช่ือโรงรียน......................นวัตกรรมกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่น ำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 
2. ช่ือโรงรียน......................นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 
3. ช่ือโรงรียน......................นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 

4.1 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ ์
ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำร
เผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ  

11 
ผลงำน 

........ผลงำน ผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ จ ำนวน.............ผลงำน 
ระดับชาติ.........ผลงาน 
1. ช่ือผลงำน.................................................สถำนที่...............................วันเดือนปี........................... 
เผยแพร่โดย........................................................................................................................................สถำนที.่.................................... 
2. ช่ือผลงำน.................................................สถำนที่...............................วันเดือนปี........................... 
เผยแพร่โดย........................................................................................................................................สถำนที.่.................................... 

 
 
 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 ระดับนานาชาติ........ผลงาน 
1. ช่ือผลงำน.................................................สถำนที่...............................วันเดือนปี........................... 
เผยแพร่โดย................................................................................สถำนที.่....................................2. ช่ือผลงำน.................................................สถำนที่...............................วัน
เดือนปี........................... 
เผยแพร่โดย................................................................................สถำนที.่.................................... 

 
 
 
 
 

4.2 จ ำนวนเงินรำยได้ทีเ่กิด
จำกกำรบริหำรจดักำร
ศิลปวัฒนธรรม      ที่น ำไป
ต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์  

10 
ล้ำนบำท 

....-....ล้ำน
บำท 

เงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรจดักำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรำ้งสรรค์ 
จ ำนวน................................บำท เกิดจำกกำรด ำเนินงำน ดังนี ้
1. โครงกำร............................................................เกิดรำยได้จ ำนวน...............................บำท 
2. โครงกำร............................................................เกิดรำยได้จ ำนวน...............................บำท 
3. โครงกำร............................................................เกิดรำยได้จ ำนวน...............................บำท 

 

5.1 ร้อยละของอำจำรย์
ประจ ำสถำบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญำเอก 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
........ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน ........17.......  คน มีคณำจำรย์ประจ ำที่มี
คุณวุฒิปริญญำเอก จ ำนวน  ......3....... คน  เมื่อค ำนวณตำมสูตร พบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก เท่ำกับร้อยละ ......17.64....... 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
 

5.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่
ส ำเรจ็กำรศึกษำจำก
ต่ำงประเทศต่ออำจำรย์
ทั้งหมดที่ส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับปริญญำเอกที่ได้รับ
กำรรับรองคณุวุฒิจำก ก.พ.  

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
........ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน ........... คน มีจ ำนวนอำจำรย์ที่ส ำเรจ็
กำรศึกษำจำกต่ำงประเทศต่ออำจำรย์ทั้งหมดทีส่ ำเรจ็กำรศึกษำในระดับปรญิญำเอกท่ีไดร้ับกำรรับรองคุณวุฒิจำก ก.พ. จ ำนวน ............. คน  เท่ำกับ ร้อยละ 
..............   

5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำ
สถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
........ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน ........... คน มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรจ ำนวน ............. คน  เมื่อค ำนวณตำมสูตรพบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับ ร้อยละ ..............   



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5.4 จ ำนวนอำจำรย์ที่ไดร้ับ
กำรรับรองมำตรฐำน
อำจำรย์มืออำชีพจำก สกอ. 
หรือสถำบันรับรอง
มำตรฐำนวิชำชีพ 

8  
คน 

........คน จ ำนวน ...........   คน 

5.5 ร้อยละของบุคลำกร
สำยสนบัสนุนที่เข้ำสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นจำกผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำร
ประเมิน 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
........ 

ปีงบประมำณ ............... บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้ที่มีคณุสมบัติทั้งหมด จ ำนวน ........... คน ผู้ผ่ำนเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึนจำกผู้ที่มีคณุสมบัติเข้ำเกณฑ์กำรประเมิน 
จ ำนวน .............คน คิดเป็นร้อยละ.......... 

 
 
 
 

 

5.6 ร้อยละของอำจำรย์ที่
สอบมำตรฐำนวิชำชีพ VRU 
Professional License  

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
........ 

อำจำรยผ์ู้ที่สอบมำตรฐำนวิชำชีพ VRU Professional License ทั้งหมด จ ำนวน ........... คน อำจำรย์ที่สอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ VRU Professional 
License จ ำนวน .............คน คิดเป็นร้อยละ.......... 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5.7 ร้อยละของบุคลำกร
และผู้น ำที่ไดร้ับกำรพัฒนำ
และผำ่นผลกำรประเมิน
หลักสตูรตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
........ 

ปีงบประมำณ ............... บุคลำกรและผู้น ำทั้งหมด จ ำนวน ........... คน ผ่ำนผลกำรประเมินหลักสูตรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดผ่ำนกำรประเมินสมรรถณะตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด จ ำนวน .............คน ร้อยละ.......... 

5.8 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรต่อ
สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร 
 

มำกกว่ำ 
4.51 

........ ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกรเท่ำกับ.................... 

5.9 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ี
ผลกำรประเมินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสตูรตำมเกณฑ์ 
สกอ.อยู่ในระดบัดีมำก 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
........ 

หลักสตูรจ ำนวน ......3.......หลักสูตร มีผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสตูรตำมเกณฑ์ สกอ.อยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน .........-....
หลักสตูร คิดเป็นร้อยละ......0........ 

 
 
 

ร้อยละ10 ร้อยละ........ หลักสตูรจ ำนวน .............หลักสูตร มีหลักสูตรทีผ่่ำนกำรขึ้นทะเบียน TQR จ ำนวน .............หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ.............. 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำน
กำรขึ้นทะเบียน TQR  

 หลักสตูร............................สำขำ....................... 
 

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ผลกำรประเมินคณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
........ 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ในป ี............. มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .....................เปรียบเทียบกับปี 
............. มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .....................โดยคิดเป็นค่ำเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ ..................... 

 
 
 
 

5.12 ผลกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลยัด้วย 
Webometrics Ranking 
เมื่อเปรยีบเทียบ
มหำวิทยำลยัในกลุ่มรำชภัฏ 

น้อยกว่ำ
อันดับ15 

........ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจ ำนวน ทั้งหมด 38 แห่ง โดยในไตรมำสที่.............มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอับดับด้วย Webometrics Ranking อยู่ล ำดับที่.............ในกลุ่มรำช
ภัฏ 

5.13 ผลกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลยัสีเขยีว (ระดับ
เอเชีย) 

น้อยกว่ำ 
อันดับที1่95 

........ ในไตรมำสที่........ได้มีกำรด ำเนินกำร
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 
ขณะนี้มีผลกำรจัดอันดับ อยู่ในระดับที ่........... ของเอเชีย 

 
 
 

5.14 ค่ำเฉลีย่ระดับควำม
ผูกพันของบุคลำกรต่อ
องค์กร  

มำกกว่ำ 
4.51 

........ ได้ส ำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ ............. มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมสุขและ
ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร เท่ำกับ ............. 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5.15 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหำวิทยำลยัในทุกมิติ  
 
 
 
 
 
 

 

มำกกว่ำ 
4.00 

........ ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติเฉลี่ยอยู่ที่................โดย 
มิติที่1 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่.................. 
มิติที่2 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่.................. 
มิติที่3 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่.................. 
มิติที่4 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่.................. 
มิติที่5 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่.................. 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5.16 ส่วนแบ่งกำรตลำด
ของนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำต่อ
ในมหำวิทยำลัยเทียบกับ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัทั้งหมด 

2 ........  

5.17 ร้อยละของนักเรียนใน
ท้องถิ่นที่เข้ำเรียนใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
....-.... 

 

 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รำยได้ของมหำวิทยำลัยตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
........ 

รำยได้เป้ำหมำย....................บำท รับจริง....................บำท มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ................. 

5.19 อัตรำก ำไรจำกผลกำร
ด ำเนินงำน (Operation 
Profit Margin)  

0.2 
 

........  

5.20 อัตรำผลตอบแทนจำก
กำรลงทุน (ROI) ของงำน
บริหำรทรัพย์สินและรำยได ้

มำกกว่ำ 
20 

........  

 
 
 
 


