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คำนำ 

เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template) แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นเพื่อสรุปขอมูลสาระสำคัญของคำนิยาม  
คาเปาหมาย ว ิธ ีการคำนวณ ระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงาน รายการขอมูลสารสนเทศ 
เชิงยุทธศาสตร กระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนรายชื่อผูท่ีจัดเก็บ รายงานผล และ
วิเคราะหผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะถูกบันทึกสูระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ (Strategy Information System: SIS) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ท่ีมีความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระยะ 20 ป 
พ.ศ. 2560-2579 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2566-2570 แผนพลิกโฉม (Reinventing University) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ พ.ศ. 2566-2579 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
พ.ศ. 2566-2570 และรองรับตอการดำเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) 

คณะผู จ ัดทำหวังเปนอยางยิ ่งว าเอกสารรายละเอียดตัวชี ้ว ัด (KPIs Template) แผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเปน
เครื่องมือที่เปนประโยชนการตอการพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน ชวยใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน
เกิดความเขาใจทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอไป 
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หนา 1 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในระยะ 5 ป พ.ศ. 2566-2570 ภายใตวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู สำหรับคนทุกชวงวัยที่มี
นวัตกรรมสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก บนความรวมมือของหุนสวนทางสังคมใหเกิดการพัฒนาอยาง
สมดุลและยั่งยืน” 

มหาวิทยาลัยไดถ ายทอดแผนกลยุทธส ู การปฏิบัติของคณะและหนวยงานตามแผนปฏิบัต ิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดผูดำเนินงาน และ
ผูรายงานตัวชี้วัด เพื่อใหคณะและหนวยงานดำเนินการสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
จัดสรรทรัพยากรไดแก ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ แหลงการเรียนรู และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เปน
ตน  

การติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดเปลี่ยนกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานใหสอดคลองตอกระบวนการตาม
เกณฑ EdPEx หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู ดังภาพ 2 โดยมหาวิทยาลัยติดตามผล
การดำเนินงานจากผูรายงานตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการระดับคณะ ศูนย 
สำนัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยไดถายทอดตัวชี ้ว ัด และคาเปาหมายสูการปฏิบัติในระดับคณะ และหนวยงาน โดย
หนวยงานผูรายงานกำหนดตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ป งบประมาณ พ.ศ. 2566 จะตองกำหนดรายละเอียดตัวชี ้ว ัด (KPIs Template) ร วมกันระหว าง
มหาวิทยาลัย ผูรายงาน และผูดำเนินงาน เพื่อเปนขอตกลงการดำเนินงานรวมกันระหวางคณะ/วิทยาลัย กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

ผ ู ดำเน ินงานจะตองรายงานผลการดำเน ินงานตัวช ี ้ว ัดแผนปฏิบ ัต ิการมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอผูรายงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด โดย
กำหนดใหตัวชี ้วัดวิสัยทัศน ตัวชี ้วัดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และตัวชี ้วัดโครงการ รายงานผลการ
ดำเนินงานในระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (SIS) และตัวช้ีวัดกิจกรรมใหรายงานผลการดำเนินงานในระบบ
บริหารดานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และพัสดุ (ERP) ซึ่งกองนโยบายและแผนจะรวบรวมขอมูล
ผลการดำเนินงานกิจกรรมรายงานใน ระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ตอไป 

กองนโยบายและแผน จัดทำรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานเสนอตอคณะกรรมการติดตามผล
การดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัยในแตละไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินงานทบทวนผลการดำเนินงาน 
และวิเคราะหใหขอเสนอแนะแกผู ดำเนินงาน และผูรายงาน ดำเนินงานใหบรรลุคาเปาหมายของตัวชี้วัด 
ตามกลยุทธ โครงการ และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และวิเคราะหความไดเปรียบเชิงกลยุทธ ผานระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (SIS) เพื่อใช
เปนขอมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตรในการทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและหนวยงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 



หนา 2 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ภาพ 1 กระบวนการตดิตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 

 
ภาพ 2 EdPEx Cat.4 VRU-Improvement Tools for Excellence 

 
 
 
 
 



หนา 3 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ปฏิทินการติดตามตวัช้ีวัดแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา กิจกรรม ผูดำเนินงาน 
17 ตุลาคม 2565 

 
ถายทอดรายละเอียดตัวชี ้วัดตัวชี ้วัดแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กองนโยบายและแผน 

15 ธันวาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราช ูปถ ัมภ   ประจำป งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั 

มกราคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไตรมาสที ่ 1 ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดระดับ
มหาวิทยาลยั 

กุมภาพันธ  2566 ทบทวนผลการดำเนินงานและวิเคราะหขอเสนอแนะผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัต ิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คกก.ติดตามผลการ
ดำเนินงาน ระดับ
มหาวิทยาลยั 

มีนาคม  2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไตรมาสที ่ 2 ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดระดับ
มหาวิทยาลยั 

เมษายน 2566 ทบทวนผลการดำเนินงานและวิเคราะหขอเสนอแนะผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัต ิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คกก.ติดตามผลการ
ดำเนินงาน ระดับ
มหาวิทยาลยั 

มิถุนายน 2566 นำเสนอรายงานความก าวหน าผลการดำเน ินงานตัวช ี ้ว ัดตาม
แผนปฏิบัติการ ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 

คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั 

30 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัต ิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดระดับ
มหาวิทยาลยั 

กรกฎาคม 2566 ทบทวนผลการดำเนินงานและวิเคราะหขอเสนอแนะผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัต ิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไตรมาสท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คกก.ติดตามผลการ
ดำเนินงาน ระดับ
มหาวิทยาลยั 

สิงหาคม 2566 นำเสนอรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานแผนปฏิบัต ิการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไตรมาสท่ี 3 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน) 

คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั 

30 กันยายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัต ิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไตรมาสที ่ 4 ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดระดับ
มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2566 ทบทวนผลการดำเนินงานและวิเคราะหขอเสนอแนะผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัต ิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไตรมาสท่ี 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คกก.ติดตามผลการ
ดำเนินงาน ระดับ
มหาวิทยาลยั 

ธันวาคม 2566 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) 

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

 



หนา 4 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูรายงาน และผูกำกับติดตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัตกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. ตัวช้ีวัดวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ภายใตแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2566-2570 โดยมีวิสัยทัศน 
คือ “มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัยท่ีมีนวัตกรรมสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากบน
ความรวมมือของหุนสวนทางสังคมใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มีตัวชี้วัดในการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย (Super KPIs) จำนวนทั้งสิ้น 5 
ตัวชี้วัด มีผูรายงานและผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ 

ที่ ตัวชี้วดั ผูรายงาน ผูกำกับติดตาม 
ความ

สอดคลอง 
1 รอยละของหลักสูตรที่เปดโอกาสใหชุมชนปราชญชุมชน  

ผู ใชบัณฑิต องคกร หนวยงานในพื ้นที ่โดมีโอกาส
กำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสอน การบริหาร
ตอจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 
ผูอำนวยการสำนกัสงเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 

รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

แผนพลิกโฉม 
(Reinventing 
University) 

2 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทยการพัฒนา 
เชิงพื้นที่และ เชิงประเด็นดานการจัดการเรียนรู ดาน
การบริการและการทองเที ่ยว ดานการเกษตรและ
อาหาร ดานการสรางเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผูอำนวยการสถาบันวจิัย
และพัฒนา 

คณะกรรมการกองทุนวิจยั นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

3 รอยละของเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมในพื้นที่รวมถึงเงินที่มาจากการบรจิาค
ของชุมชนในพื้นที่ตอจำนวนงบประมาณทั้งหมด 

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ 
ผูอำนวยการสำนกัสงเสริม
การเรียนรูและบริการ
วิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

แผนพลิกโฉม 
(Reinventing 
University) 

4 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว  
กองนโยบายและแผน 

ผศ.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม 
ผูชวยอธิการบดี  

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

5 จำนวนนวัตกรรมเพื ่อการพัฒนาเชิงพื ้นที ่ ดานการ
จัดการเรียนรู ดานการบริการและการทองเที่ยว ดาน
เกษตรและอาหาร ด านการส งเสร ิมส ุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผูอำนวยการสถาบันวจิัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

ตัวชี้วัดใหม 

 

2. ตัวช้ีวัดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ 4 วัตถุประสงค และมีจำนวนตัวชี้วัด จำนวนทั้งสิ้น 32 ตัวชี้วัด มีผูรายงานและผูกำกับติดตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ 

ที่ 
วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วดั ผูรายงาน ผูกำกับติดตาม 
ความ

สอดคลอง 
1 วัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ 1  
การจ ัดการศ ึกษาที ่ มี
คุณภาพตรงตาม 
มาตรฐานดานวิชาการ
และวิชาชีพ สอดคลอง
กับความตองการ และ
ตอบสนองการเร ียนรู
สำหรับคนทุกชวงวัย 

1.1. จำนวนผลงานเชิงประจักษ
ของนักศึกษาที่ไดรับการอางอิง
หรือใชประโยชน เชิงพาณิชย 

น.ส.วราภรณ  
ไชยสุริยานันท  
ผูปฏิบัติหนาที่ 
ผู อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 

ผศ.ปยะ สงวนสิน  
รองอธิการบดี  

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

2 1.2.1 อัตราการมีงานทำตรงตาม
สายว ิชาช ีพ/ประกอบอาชีพ
อ ิสระ/ศ ึกษาต อภายใน 1 ป  
ระดับดับปริญญาตรี 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสร ิมว ิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 



หนา 5 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ 
วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วดั ผูรายงาน ผูกำกับติดตาม 
ความ

สอดคลอง 
-สาขาดานสังคมศาสตร 

3 1.2.2 อัตราการมีงานทำตรงตาม
สายว ิชาช ีพ/ประกอบอาชีพ
อ ิสระ/ศ ึกษาต อภายใน 1 ป  
ระดับดับปริญญาตรี 
-สาขาดานวิทยาศาสตร 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสร ิมว ิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

4 1.2.3 อัตราการมีงานทำตรงตาม
สายว ิชาช ีพ/ประกอบอาชีพ
อ ิสระ/ศ ึกษาต อภายใน 1 ป  
ระดับดับปริญญาตรี 
-สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสร ิมว ิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

5 1.2.4 อัตราการมีงานทำตรงตาม
สายว ิชาช ีพ/ประกอบอาชีพ
อ ิสระ/ศ ึกษาต อภายใน 1 ป  
ระดับดับบัณฑิตศึกษา 
-สาขาดานสังคมศาสตร 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสร ิมว ิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

6 1.2.5 อัตราการมีงานทำตรงตาม
สายว ิชาช ีพ/ประกอบอาชีพ
อ ิสระ/ศ ึกษาต อภายใน 1 ป  
ระดับดับบัณฑิตศึกษา 
-สาขาดานวิทยาศาสตร 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสร ิมว ิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

7 1.2.6 อัตราการมีงานทำตรงตาม
สายว ิชาช ีพ/ประกอบอาชีพ
อ ิสระ/ศ ึกษาต อภายใน 1 ป  
ระดับดับบัณฑิตศึกษา 
-สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสร ิมว ิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

8 1.3 คาเฉลี ่ยความพึงพอใจของ
ผู  ใช บ ัณฑิตตามกรอบคุณว ุฒิ
การศึกษาแหงชาติ 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสร ิมว ิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

9 1.4 รอยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จ
การศึกษาในรอบปการศึกษาที่
ส อ บ บ ร ร จ ุ ผ  า น เ ก ณฑ  ข อ ง
หนวยงานทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนภายในเวลา 1 ป 

ผศ.ดร.นิติกร ออนโยน   
คณะครุศาสตร 

ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ  
คณบดีคณะครุศาสตร 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

10 1.5 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบ
ผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพ
ครู 

ผศ.ดร.นิติกร ออนโยน   
คณะครุศาสตร 

ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ  
คณบดีคณะครุศาสตร 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

11 วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 2  
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร  า งสรรค   
ม ี ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ
และน  า เ ช ื ่ อ ถ ื อของ
หนวยงาน ชุมชนและ
สังคม 

2 .1  จำนวนผลงานว ิจ ัยและ
นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู 
ดานการบริการและการทองเที่ยว 
ดานการเกษตรและอาหาร ดาน
การสร  า ง เสร ิ มส ุ ขภาพและ
สิ ่งแวดลอมที ่ม ีการตอยอดใช
ประโยชนเชิงพาณิชยหรือเชิง
สังคมหรือการจดทะเบียนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ การ
จ ด ส ิ ท ธ ิ บ ั ต ร ห ร ื อ ก า ร จ ด  
อนุสิทธิบัตร 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผูอำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 



หนา 6 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ 
วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วดั ผูรายงาน ผูกำกับติดตาม 
ความ

สอดคลอง 
12 2.2 จำนวนโครงการวิจ ัยที ่ถูก

กำหนดเปนนโยบายสาธารณะ 
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผูอำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

ตัวชี้วัดใหม 

13 2.3 จำนวนโครงการวิจัยที่ถูกนำ
ใช ประโยชนในชุมชนและเชิง
พาณิชย 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผูอำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

ตัวชี้วัดใหม 

14 2.4 จ ำ น ว น เ ง ิ น ร า ย ไ ด  จ า ก
งานวิจัยทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผูอำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

แผนพลิกโฉม 
(Reinventing 
University) 

15 2.5. จำนวนผลงานทางวิชาการ
รับใชสังคมสามารถแกไขปญหา
ของชุมชน และสังคมในพื้นที ่

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผูอำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

แผนพลิกโฉม 
(Reinventing 
University) 

16 2.6 รอยละอาจารยที่รวมทำวิจัย
กับมหาวิทยาลัยทั ้งในประเทศ
และต  า งประ เทศต อจำนวน
อาจารยประจำทั้งหมด 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผูอำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

แผนพลิกโฉม 
(Reinventing 
University) 

17 วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 3  
ห น  ว ย ง า น  ช ุ ม ช น
ท องถ ิ ่ นท ี ่ ได  ร ับการ
ยกระดับดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม 
ใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

3.1 รอยละเงินรายไดจากการ
บริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได
ต อประมาณ การรายได ของ
มหาวิทยาลัย 

ผศ.เศกพร  
ตันศรีประภาศิริ  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

ตัวชี้วัดใหม 

18 3.2 รอยละของโครงการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่มีการ
ถ  า ยทอด  อ งค  ค ว ามร ู  แ ละ
เทคโนโลยีรวมถึงการอนุรักษและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป ญญาของทองถ ิ ่นต อจำนวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

ผศ.เศกพร  
ตันศรีประภาศิริ  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

แผนพลิกโฉม 
(Reinventing 
University) 

19 3.3 รอยละของโครงการที่บุคคล 
ชุมชน หรือหนวยงานในพื ้นที่
สะทอนการมีสวนรวมเพื่อแกไข 
ลดปญหา สงเสริมการเรียนรูของ
ชุมชน สังคมตอจำนวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

ผศ.เศกพร  
ตันศรีประภาศิริ  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

แผนพลิกโฉม 
(Reinventing 
University) 

20 3.4 อัตราการเติบโตทางมูลคา
เศรษฐก ิจฐานรากของม ูลคา
ผลิตภัณฑหรือบริการของชุมชน 
ทองถิ่น 

ผศ.เศกพร  
ตันศรีประภาศิริ  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

21 3.5 จำนวนแนวปฏ ิบ ัต ิท ี ่ ด ี ท่ี
นำไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชุมชน ทองถิ่น 

อ.ชยกร สัตยซ่ือ  
กองกลาง 
งานพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรมืออาชีพ 

คณะกรรมการจ ัดการ
ความรู (KM) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

22 3.6 รอยละของเงินรายได จาก
แหลงการเร ียนรู ของการเปน
มหาวิทยาลัย เชิงพื้นที่ตอจำนวน
เงินรายไดทั้งหมด 

นางกนิษฐา ศรีคุมวงษ  
กองกลาง 
งานบริหารทรัพยสินและ
รายได 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

ตัวชี้วัดใหม 



หนา 7 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ 
วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วดั ผูรายงาน ผูกำกับติดตาม 
ความ

สอดคลอง 
23 3.7 จำนวนเงินรายไดที่เกิดจาก

การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ท ี ่ น ำ ไปต  อยอดส ู  เ ศรษฐกิจ
สรางสรรค 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข   
ผูอำนวยการกองกลาง 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

24 3 .8  ร  อยละของหล ักส ู ตรที่
นักศึกษาอาจารยมีสวนรวมใน
การพ ัฒนาเศรษฐก ิจฐานราก 
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ฐานเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่เข็ม
แข็ง 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสร ิมว ิชาการ
และงานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

25 ว ัตถ ุประสงค  เช ิงกล
ยุทธ 4  
การบร ิหารงานท ี ่ยึด
หลักธรรมาภิบาล และ
การนำดิจิทัลมาใช เพื่อ
มุงสูความเปนเลิศ ตาม
เกณฑมาตรฐาน และ
ตอบสนองเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

4.1 ผลการจัดอันดับ 
มหาวิทยาลัยสูสากล 
ระดับประเทศ (U – multirank) 

น.ส.กานติมา พันชน  
กองนโยบายและแผน 

ผศ.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม  
ผูชวยอธิการบดี 

 

26 ผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green University) 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

คณะกรรมการ 
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

27 4.3 ผลการประเมินตามเกณฑ
ค ุณภาพการศ ึ กษา เพ ื ่ อการ
ดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

ผศ.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม  
ผูชวยอธิการบดี 

คณะกรรมการ 
ดำเนินงาน EdPEx  
มหาวิทยาลัย 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

28 4.4 ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

คณะกรรมการ ITA  
มหาวิทยาลัย 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

29 4.5 ความพึงพอใจของการพัฒนา
สูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลใน
ดานตางๆ 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

อ.ไชย มีหนองหวา  
รองอธิการบดี 

ตัวชี้วัดใหม 

30 4.6 รอยละของจำนวนเงินรายได
ที ่เก ิดจากสราง Platform การ
จ ัดการเร ียนร ู ท ี ่  เป นเล ิศตอ
จำนวนเงินรายไดทั้งหมด 

ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ  
ผูอำนวยการ 
สำน ักว ิทยบร ิการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ไชย  มีหนองหวา  
รองอธิการบดี 

แผนพลิกโฉม 
(Reinventing 
University) 

31 4.7 ผลตอบแทนจากการดำเนิน
งานวิจัย บริการวิชาการ  
ศ ิลปว ัฒนธรรม และบร ิหาร
ทรัพยสิน 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข   
ผูอำนวยการกองกลาง 

ผศ.ดร.เจษฎา  
ความคุนเคย  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

32 4.8 รอยละของการเพิ่มขึ้นของ
รายไดที่เกิดจากแหลงอื่นที่ไมใช
การจัดการศึกษา 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

ผศ.ดร.เจษฎา  
ความคุนเคย  
รองอธิการบดี 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3. ตัวช้ีวัดโครงการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ภายใต

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.2566 ประกอบดวย 4 
ยุทธศาสตร 20 กลยุทธ 71 ตัวชี้วัด มีรายชื่อผูรายงานและผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วดั ผูรายงาน ผูกำกับติดตาม 
1 ยุทธศาสตรที่ 1  

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดาน
วิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการสำหรับ
คนทุกชวงวัย 

1.1 สรางความ
รวมมือในการ
จัดการเรียนรู
รวมกับภาคี
เครือขายทั้งใน
ประเทศและ
ตางประเทศ 

1.1.1.1 จำนวนกิจกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสูสากลภายใต
ขอตกลง (MOU) รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยใน
ประเทศ หรือมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

2 1.1.1.2 รอยละของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่รวมทำวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศตอจำนวนนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

น.ส.ธิดา โยธากุล 
น.ส.นภาวรรณ คำมุงคุณ 
และน.ส.จารุภัส จันทรเกษ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ  
รองคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

3 1.1.2.1 จำนวนชุมชนที่นักศึกษา
ประยุกตใชองคความรูในการ
ปฏิบัติงานจริง แกไขปญหาและการ
พัฒนาชุมชนในมิติดานเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดลอม 

ผศ.เศกพร  
ตันศรีประภาศิริ  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 

4 1.1.2.2 รอยละของหลักสูตรที่มีศิษย
เกาหรือไดรับการยกยองในระดับชาติ
หรือนานาชาติรวมพัฒนาการศึกษา
เพื่อพัฒนาประเทศและสังคม 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

5 1.2 พัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอนที่
ตอบสนองคนทุก
ชวงวัยตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

1.2.1.1 รอยละของรายไดการจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะ
ส้ัน (Short Course) เปล่ียนทกัษะ 
(Reskill) และยกระดับทักษะเดิม 
(Upskill) ตอรายไดจากการจัด
การศึกษา 

นางรัตนาภรณ  
หลาสมบูรณ  
กองกลาง  
งานการเงินและบัญชี 

นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข 
ผูอำนวยการกองกลาง 

6 1.2.1.2 จำนวนนักศึกษาสมัครเรียน
หลักสูตรระยะส้ัน 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

7 1.2.1.3 จำนวนนักศึกษาสมัครเรียน
แบบสะสมหนวยกิต 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

8 1.2.1.4 จำนวนนักศึกษาตางชาติที่
เขาศึกษาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

9 1.3 สงเสริมการ
ผลิตและเผยแพร
ผลงานเชิง
ประจักษของ
นักศึกษาทั้งใน

1.3.1.1 จำนวนผลงานเชิงประจักษ
ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล หรือการ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 

น.ส.วราภรณ  
ไชยสุริยานันท 
ผูปฏิบัติหนาที่ 
ผูอำนวยการ 
กองพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ปยะ สงวนสิน  
รองอธิการบดี   
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วดั ผูรายงาน ผูกำกับติดตาม 
10 ระดับชาติและ

นานาชาติ 
1.3.1.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษ 
ผลงานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษา
ที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ หรือ
นานาชาติตามเกณฑ กพอ. กำหนด 

น.ส.วราภรณ  
ไชยสุริยานันท 
ผูปฏิบัติหนาที่ 
ผูอำนวยการ 
กองพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ปยะ สงวนสิน  
รองอธิการบดี   

11 1.4 เสริมสราง
ความรูและ 
ทักษะ soft skill 
ของนักศึกษาให
ตรงตามความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน 
และเปนที่
ยอมรับของ
สังคม 

1.4.1.1 จำนวนวิศวกรสังคมที่เกิดจาก
การบมเพาะของมหาวิทยาลัย 

น.ส.บัวทิพย บุญประเสริฐ  
กองพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ปยะ สงวนสิน  
รองอธิการบดี   

12 1.4.1.2 จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจาก
วิศวกรสังคมที่นำไปแกไขปญหาและ
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชน
ทองถิ่น 

น.ส.บัวทิพย บุญประเสริฐ  
กองพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ปยะ สงวนสิน  
รองอธิการบดี   

13 1.4.1.3 จำนวนผูประกอบการใหม
ฝกหัด (Startup) ที่เกิดจากการ 
บมเพาะของมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

14 1.4.1.4 จำนวนผูประกอบการที่
ดำเนินการธุรกจิตามแผนธุรกิจได
จริง/ไดรับรางวัลจากการเปน
ผูประกอบการไดจริง/ไดรับรางวัลจาก
การเปนผูประกอบการ 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

15 1.4.2.1 รอยละของนักศึกษาที่สอบ
ผานทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 
ตอจำนวนนกัศึกษาชั้นปที่ 3 ทั้งหมด 

ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ  
ผูอำนวยการ 
สำน ักว ิทยบร ิการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหวา  
รองอธิการบดี 

16 1.4.2.2.1 รอยละของนักศึกษาที่สอบ
ผานทักษะดานภาษาอังกฤษตอ
จำนวนนกัศึกษาชั้นปสุดทาย (CEFR) 
- ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

17 1.4.2.2.2 รอยละของนักศึกษาที่สอบ
ผานทักษะดานภาษาอังกฤษตอ
จำนวนนกัศึกษาชั้นปสุดทาย (CEFR) 
-ระดับ B2 (บัณฑิตศึกษา) 

ผศ.ปาริชาต ผดุงศิลป  
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รศ.ดร.กันตฤทัย  
คลังพหล  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

18 1.4.3.1 จำนวนโครงการที่พัฒนา 
soft skill ใหกับนักศึกษา 

น.ส.วราภรณ  
ไชยสุริยานันท  
ผูปฏิบัติหนาที่ 
ผ ู อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 

ผศ.ปยะ สงวนสิน  
รองอธิการบดี 

19 1.5 พัฒนาการ
ผลิตครูใหมี
คุณภาพและ
ไดรับมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

1.5.1.1 รอยละของอาจารยครุศาสตร 
ที่ไดรับรางวัล เชิดชูเกียรติหรือ ไดรับ
รางวัล ดานการจัดการเรียนรูและการ
ฝกหัดครู 

ผศ.ดร.นิติกร ออนโยน  
รองคณบดีคณะครุศาสตร 

ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ  
คณบดีคณะครุศาสตร 

20 1.5.2.1 รอยละของนักศึกษาครูที่สอบ
ผานทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 

ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ  
ผูอำนวยการ 
สำน ักว ิทยบร ิการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหวา  
รองอธิการบดี 

21 1.5.2.2 รอยละของนักศึกษาครูที่สอบ
ผานทักษะดานภาษาอังกฤษ (CEFR 
ระดับ B1) 

อ.อิสรา นามตาป  
ศูนยภาษา 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วดั ผูรายงาน ผูกำกับติดตาม 
22 1.6 ผลิตและ

พัฒนาสมรรถนะ 
ของนักศึกษา 
ตามความ
เชี่ยวชาญดาน
วิชาการ และ
วิชาชีพ(คณะ) 

1.6.1.1 จำนวนนักศึกษาคงอยู 
หลักสูตรปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

23 1.6.1.2 จำนวนหลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรที่มี
การบูรณาการระหวางศาสตร ดาน
วิทยาศาสตรและดานสังคมศาสตร 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

24 1.6.1.3 รอยละของการเบิกใช
งบประมาณ ดานวิชาการ 

นางรัตนาภรณ  
หลาสมบูรณ  
กองกลาง  
งานการเงินและบัญชี 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข 
ผูอำนวยการกองกลาง 

25 1.6.1.4 รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ป ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 350 กิโลเมตรตอจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

26 ยุทธศาสตรที่ 2 
ผลิตและเผยแพร
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสรางสรรคที่
มีคุณภาพได
มาตรฐานเปนที่
ยอมรับและ
นาเชื่อถือ 

2.1 สงเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสรางสรรคที่
มีคุณภาพและ
ตอบโจทยการ
พัฒนาชุมชน 
สังคมและ
ประเทศชาติ 

2.1.1.1จำนวนสัญญาหรือ
โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การแกไขปญหา ความเหล่ือมล้ำ 
เสริมสรางพลังทางสังคม เพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนและทองถิ่น
ในการพัฒนา 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 
 

27 2.1.1.2 จำนวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนา  
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 

28 2.1.2.1 จำนวนนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ องคความรูใหมที่เกิดจาก 
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชนในการแกไขปญหาชุมชนโดย
ใชกระบวนการวิจยั 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 
 

29 2.2. สงเสริมการ
เผยแพร
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสรางสรรค 
ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2.2.1.1 รอยละผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็นที่ตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติและนานาชาติตอจำนวน
ผลงานวิจัยทั้งหมด 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 
 

30 2.2.1.2 รอยละของจำนวนบทความ
วิจัยของอาจารยที่ไดรับการอางอิง
จากฐาน TCI กลุม 1 (ยอนหลัง 5 ป) 
ตอจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 
 

31 2.2.1.3 รอยละของจำนวนบทความ
วิจัยของอาจารยที่ไดรับอางอิงจาก
ฐานขอมูลนานาชาติ Q1-Q4 
(ยอนหลัง 5 ป) ตอจำนวนผลงานวจิัย
ทั้งหมด 
 
 
 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วดั ผูรายงาน ผูกำกับติดตาม 
 
 
 

32 2.2.1.4 รอยละของงานวิจัยและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติเพื่อยกระดับมาตรฐาน/ใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การ
ฝกหัดครูตอจำนวนผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพรของอาจารย
ทั้งหมด 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 
 

33 2.2.2.1 จำนวนรายไดที่เกิดจาก
ทรัพยสินทางปญญาที่ไดรับการตอ
ยอดเชิงพาณิชย 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 

34 2.2.3.1 จำนวนคร้ังการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
รวมกับภาคีเครือขายตอปงบประมาณ 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 

35 2.3. พัฒนา
ศักยภาพการ
สรางสรรค
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสรางสรรค 
ตามความ
เชี่ยวชาญของ
ศาสตร 

2.3.1.1 รอยละของงานวิจัยที่เกิดจาก
ความรวมมือของ PMUs ชุมชน ธุรกิจ
ขนาดกลางและ ขนาดยอมตอจำนวน
งานวิจัยทั้งหมด 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 
 

36 2.3.1.2 จำนวนผูประกอบการทาง
สังคม (Social Entrepreneur) ที่
ไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 
 

37 2.3.2.1 จำนวนผูประกอบการ
สนับสนุนจากกองทุนเร่ิมตน
ผูประกอบการ (Pre Seed Fund) 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 
 

38 2.3.3.1 รอยละของอาจารยที่ทำวจิัย
ตอจำนวนอาจารยทั้งหมด 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 

39 ยุทธศาสตรที่ 3 
บูรณาการความ
รวมมือกับ
หุนสวนทางสังคม
ในการพัฒนา
ชุมชน ทองถิ่น 
โรงเรียน
เครือขาย และสืบ
สาน เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
ตอยอดสู
เศรษฐกิจ
สรางสรรค 

3.1. สนับสนุน
การบูรณาการ
เครือขายความ
รวมมือกับ
หุนสวนทาง
สังคมเพื่อพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น 
แกปญหาความ
เหล่ือมล้ำและ
เสริมพลังทาง
สังคม 

3.1.1.1 จำนวนผลงานผลิตภัณฑงาน
ที่เกิดจากความรวมมือกับหุนสวน 
ทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 

40 3.2. ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาและ
เสริมสราง

3.2.1.1 จำนวนโรงเรียนเครือขายที่มี
แผนและกิจกรรมในการยกระดับการ
จัดการเรียนรู ที่มีความเปนเลิศ 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รศ.ศศินันท  
เศรษฐวัฒนบดี  
รองอธิการบดี 



หนา 12 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วดั ผูรายงาน ผูกำกับติดตาม 
41 ศักยภาพ

โรงเรียน
เครือขายเพื่อมุง
สูความเปนเลิศ 

3.2.1.2 จำนวนโรงเรียนสาธิตตนแบบ
ประจำพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแกว 

ดร.นารี   
คูหาเรืองรอง  
ผูอำนวยการโรงเรียนสาธติ 
มรวอ. 

ดร.นารี   
คูหาเรืองรอง  
ผู อำนวยการโรงเรียน
สาธิต มรวอ. 

42 3.2.2.1 ระดับความสำเร็จของการ
จัดต้ังโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแกว
เพื่อเปนศูนยปฏิบัติการและการวจิัย
โรงเรียนในทองถิ่นสูระดับสากล 

ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์  
ผูชวยอธิการบดี  
มรวอ.สระแกว 

ผศ.ปยะ สงวนสิน  
รองอธิการบดี 

43 3.3 ยกระดับ
เศรษฐกิจฐาน
รากดวยกลไก 
BCG Economy 
Model 

3.3.1.1 จำนวนผลงานเชิงประจักษใน
การพัฒนาพื้นทีแ่บบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 
Economy 

ผศ.เศกพร  
ตันศรีประภาศิริ  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 

44 3.4. สงเสริมการ 
สืบสานและ
เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
ตอยอดสู
เศรษฐกิจ
สรางสรรค 

3.4.1.1 จำนวนผลงานหรือนวัตกรรม
จากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรมที่
กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

นางเบญจภัคค  
ธนแพรวพันธ   
กองพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ปยะ สงวนสิน  
รองอธิการบดี 

45 3.5. พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู
การเปนแหลง
เรียนรู 
“มหาวิทยาลัย
เชิงพื้นที่” 

3.5.1.1 จำนวนเงินรายไดที่เกิดจาก
การสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนขัว้
ความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจยั 
พัฒนานวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อ
พัฒนาสินคาชุมชนบริการวิชาการ 
เพื่อพัฒนาสินคาชุมชน 

ผศ.เศกพร  
ตันศรีประภาศิริ  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 

46 3.5.2.1 จำนวนเครือขายใหมที่เขา
รวมกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนหรืองานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

ผศ.เศกพร  
ตันศรีประภาศิริ  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 

47 3.5.2.2 จำนวนหนวยงานที่ศูนย
ประสานงาน อพ.สธ.- มรวอ. มีสวน
ผลักดันใหเขารวมเสนอโครงการ 
อพ.สธ. 

ผศ.เศกพร  
ตันศรีประภาศิริ  
ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 

48 3.6. สงเสริมงาน
พันธกิจสัมพันธ
ตามอัตลักษณ
และความ
เชี่ยวชาญของ
ศาสตร 

3.6.1.1 จำนวนผลงานเชิงประจักษ/
นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 
โดยใชชุมชนเปนฐานเพื่อสรางการ
เปล่ียนแปลงรวมกันในพื้นที ่

น.ส.บัวทิพย บุญประเสริฐ  
กองพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ปยะ สงวนสิน  
รองอธิการบดี 

49 3.6.1.3 จำนวนโครงการบริการ
วิชาการที่มีการตอยอดสูผลงานวิจยั
รับใชสังคม 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
ผู อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วดั ผูรายงาน ผูกำกับติดตาม 
 
 
 
 

50 ยุทธศาสตร 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการบน
หลักธรรมาภิบาล 
และความเปน
ดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ได
มาตรฐานใน
ระดับสากล และ
ตอบสนอง
เปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

4.1. พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
การบริหาร 
งานของ
มหาวิทยาลัยเพือ่
มุงสูความเปน
เลิศ 

4.1.1.1 รอยละของคณะ/วิทยาลัย ที่
มีผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพือ่การดำเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) ไมต่ำกวา 200 คะแนน 
ตอจำนวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 

ผศ.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม  
ผูชวยอธิการบดี 

ผศ.ดร.เจษฎา  
ความคุนเคย  
รองอธิการบดี 

51 4.1.2.1 คาเฉล่ียความผูกพันของ
บุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัย 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

ผศ.ดร.เจษฎา  
ความคุนเคย  
รองอธิการบดี 

52 4.1.2.2 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณดานบุคคล 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

ผศ.ดร.เจษฎา  
ความคุนเคย  
รองอธิการบดี 

53 4.1.3.1 คาเฉล่ียความพึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสียตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

ผศ.ดร.เจษฎา  
ความคุนเคย  
รองอธิการบดี 

54 4.1.4.1 จำนวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีการบริหารจัดการที่
นำมาใชในการเพิ่มความสามารถ
ใหกับอาจารย บุคลากรและผูมีสวนได
สวนเสีย 

อ.มงคล ถิ่นคำบง 
กองกลาง  
งานพัฒนาอาจารย และ
บุคลากร 

ผศ.ดร.เจษฎา  
ความคุนเคย  
รองอธิการบดี 

55 4.1.5.1 รอยละของอาจารยประจำ
ชาวตางชาติตอจำนวนอาจารยประจำ
ทั้งหมด 

น.ส.สุภัทรา อภิชาต  
กองกลาง 
งานบริหารงานบุคคล 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

56 4.1.5.2. รอยละของอาจารยที่ไดรับ
รางวัลในการจัดการเรียนการสอนมี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร และ
ขับเคล่ือนพันธกิจสัมพันธทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตอจำนวน
อาจารยทั้งหมด 

น.ส.สุภัทรา อภิชาต  
กองกลาง 
งานบริหารงานบุคคล 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

57 4.1.5.3 รอยละของอาจารยท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกตอจำนวนอาจารย
ประจำทั้งหมด 

น.ส.สุภัทรา อภิชาต  
กองกลาง 
งานบริหารงานบุคคล 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

58 4.1.5.4 รอยละของอาจารยประจำ
สถาบันดำรงตำแหนงทางวิชาการตอ
จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 

น.ส.สุภัทรา อภิชาต  
กองกลาง 
งานบริหารงานบุคคล 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

59 4.2. พัฒนาการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลัย
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance) 

4.2.1.1 ระดับความสำเร็จการ
ปรับปรุงแกไขขอบังคับ กฎ ระเบยีบที่
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานใหตอบสนอง
ตอการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น 

วาที่รอยตรีจาตุรนต  
เทพเดชา  
กองกลาง งานนิติการ 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

60 4.2.2.1 รอยละการเบิกงบประมาณ
บริหารสำนักงาน 

น.ส.กัลยา โตะหลี   
กองกลาง 
งานการเงินและบัญชี 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

61 4.2.3.1 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณตามแผนการจัดประชุม 

น.ส.กัลยา โตะหลี   
กองกลาง 
งานการเงินและบัญชี 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 
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62 4.2.4.1 รอยละการเพิ่มขึ้นของรายได

จากสินทรัพย 
นางกนิษฐา ศรีคุมวงษ  
กองกลาง 
งานบริหารทรัพยสินและ
รายได 

รศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต  
รองอธิการบดี 
 

63 4.2.5.1 สัดสวนงบประมาณแผนดิน
ตองบประมาณรายได 

น.ส.ณัฎฐา ปนอยู  
กองนโยบายและแผน 

นางนงลักษณ สมณะ  
ผูอำนวยการกอง 
นโยบายและแผน 

64 4.3 สงเสริมการ
นำระบบ Digital 
มาใชในการ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ของ
มหาวิทยาลัย 

4.3.1.1.จำนวนระบบงานการบริการ 
การบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

อ.ไชย มีหนองหวา 
รองอธิการบดี 

65 4.3.2.1 รอยละของโครงการพัฒนา
พื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรมของคณะ/
วิทยาลัยที่มีการดำเนินการสำเร็จตาม
แผนการจัดต้ังพื้นที่จัดกจิกรรม
นวัตกรรม (Innovation Space) 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

66 4.3.3.1 จำนวนผูเขาใชแพลตฟอรม
การพัฒนาครูและสถานศึกษาเพือ่การ
จัดการเรียนรูที่เปนเลิศ 

ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ  
ผูอำนวยการ 
สำนักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหวา 
รองอธิการบดี 

67 4.4. พัฒนา
มหาวิทยาลัยเชิง
นิเวศ สูตนแบบ
มหาวิทยาลัยสี
เขียว 

4.4.1.1 รอยละความหนาแนนการ
พัฒนาและรักษาพื้นที่สีเขียว 

นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข  
ผูอำนวยการกองกลาง 

ผศ.ดร.เจษฎา  
ความคุนเคย  
รองอธิการบดี 

68 4.4.1.2 รอยละการลดลงของการใช
พลังงาน/ทรัพยากร/สาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย 

นายธรรมรัฐ สุกรีขันธ 
กองกลาง 
งานอาคารสถานที ่

คณะกรรมการนโยบาย
ลดการใชพลังงานใน
มหาวิทยาลัย 

69 4.4.2.1 รอยละการเพิ่มขึ้นของอาคาร
หรือส่ิงกอสราง 

นายสมหมาย แสงศิโรรัตน  
กองกลาง 
งานอาคารสถานที ่

ผศ.ดร.เจษฎา  
ความคุนเคย  
รองอธิการบดี 

70 4.5. พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแขงขันของ
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ 

4.5.1.1 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณของโรงเรียนสาธิตมรวอ. 
ตามแผนที่กำหนด 

ดร.นารี 
คูหาเรืองรอง 
ผูอำนวยการ 
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลย
อลงกรณ 

ดร.นารี 
คูหาเรืองรอง 
ผูอำนวยการ 
โรงเรียนสาธิต มรภ. 
วไลยอลงกรณ 

71 4.5.1.2 คาเฉล่ียความพึงพอใจของ ผู
มีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนสาธิต 
มรวอ. ในทุกมิติ 

ดร.นารี 
คูหาเรืองรอง 
ผูอำนวยการ 
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลย
อลงกรณ 

ดร.นารี 
คูหาเรืองรอง 
ผูอำนวยการ 
โรงเรียนสาธิต มรภ. 
วไลยอลงกรณ 

 



หนา 15 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 



หนา 16 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัวิสัยทัศน 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 



หนา 17 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย 
ลำดับตัวชี้วัด 1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของหลักสูตรที่เปดโอกาสใหชุมชนปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร หนวยงานในพ้ืนที่โดมีโอกาส

กำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสอน การบริหารตอจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of courses that provide opportunities for community scholars, graduate users, 

organizations, and local authorities to have the opportunity to determine the direction of 
teaching operations. Administration per total number of courses. 

ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 20 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน องคกร/หนวยงานในพ้ืนที่ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา หมายถึง หลักสูตร

ที่ชุมชน/ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงานในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งหลักสูตรใน
ระดับปริญญา (Degree) (ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) โดยมี MOU และมีการดำเนินการรวมกัน เชน 
การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การสอน การบริหาร การจัดกิจกรรมรวมกัน 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา 
(Degree) (ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) ไมนับรวมหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติปดหลักสูตรตามมติ 
สภามหาวิทยาลัย  

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร หนวยงานในพื้นที่ม ี
สวนรวมในการจัดการศึกษา x 100 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด  
รายการขอมูลสารสนเทศ 1. จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร หนวยงานในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

2. จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. 651นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาวรรณ แพงศรี และนางสาวนภิารัตน อินทรรักษ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร  
7. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 

 



หนา 18 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับตัวชี้วัด 2 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นดานการจัดการเรียนรู  

ดานการบริการและการทองเที่ยว ดานการเกษตรและอาหาร ดานการสรางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The amount of funding to support research that meets the needs of spatial development and 

focusing on learning management issues service and tourism Agriculture and food health 
promotion and environment. 

ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด บาท 
คาเปาหมาย 35,000,000 
คำนิยามตัวชี้วดั งบประมาณที่ไดรับจากแหลงทุนทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื ่อสนับสนุนงานวิจัยที่มุ งพัฒนา

กระบวนการตาง ๆ ในพื้นที่เปาหมาย โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ  
ภาควิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชนในการรวมแกไขปญหาในพื้นที่เห็นวาตองแกไข 

สูตรคำนวณ/เกณฑ  
รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่ และเชิงประเด็นดานการจัดการ

เรียนรู ดานการบริการและการทองเที่ยว ดานการเกษตรและอาหาร ดานการสรางเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ของคณะและหนวยงานตางๆ ที่รายงานตอสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 

2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
4. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. 664นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2,000,000 บาท 
2. อาจารยจิรัญญา โชตยะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,000,000 บาท 
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5,000,000 บาท 
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 3,500,000 บาท 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8,500,000 บาท 
6. อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 2,000,000 บาท 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2,000,000 บาท 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนา จอยเจริญ คณะครุศาสตร 4,500,000 บาท 
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 1,500,000 บาท 
10. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา 2,500,000 บาท 
11. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 2,000,000 บาท 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด คณะกรรมการกองทุนวิจัย 



หนา 19 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับตัวชี้วัด 3 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่รวมถึงเงินที่มาจากการบริจาค

ของชุมชนในพ้ืนที่ตอจำนวนงบประมาณทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of public and private funding for community and social development in the area, 

including money from local community donations to the total budget. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 20 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ หมายถึง เงินทุน เงินบริจาค 

สิ่งของ (ตีคาตามราคาตลาด) จากภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นที่มี
อาจารยของมหาวิทยาลัยรวมดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นั้นอยูพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ 

จำนวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในชวงตนปงบประมาณ ไมนับรวมงบ
ลงทุน 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาชุมชนและสังคมในพื้นที ่x 100 
จำนวนงบประมาณทั้งหมด 

รายการขอมูลสารสนเทศ จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ 
จำนวนงบประมาณทั้งหมด 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนา จอยเจริญ คณะครุศาสตร 
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
4. อาจารยมัชฌกานต เผาสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5. 679นางสาวจริยา นามดา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
6. อาจารยจิรัญญา โชตยะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
7. อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 
10. นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
11. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป 
12. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวชิาการ 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร. นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 20 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับตัวชี้วัด 4 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ THE Impact Rankings 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The Times Higher Education (THE) Impact Rankings 
ประเภทตัวชี้วัด Impact 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 4 วันที่  31 สิงหาคม 2566 

หนวยวัด อันดับที่ 
คาเปาหมาย 201-300 
คำนิยามตัวชี้วดั เปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (SDGs) โดยThe Times Higher Education Impact Rankings หมายถึง 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact 
Rankings มีการกำหนดเปาหมายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 
เปาหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและสงเสริมเกษตรกรรม

ที่ยั่งยืน 
เปาหมายที่ 3 สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 
เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียมและสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 
เปาหมายที่ 7 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืนในราคาที่ยอมเยา 
เปาหมายที่ 12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
เปาหมายที่ 17 สรางพลังแหงการเปนหุนสวนความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวศิริวรรณ สุขแซว งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาวศิริวรรณ สุขแซว กองนโยบายและแผน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาตราจารย ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผูชวยอธิการบดี กองนโยบายและแผน 



หนา 21 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับตัวชี้วัด 5 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนนวัตกรรมเพื ่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการและการทองเที่ยว  

ดานเกษตรและอาหาร ดานการสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of innovations for spatial development learning management service and tourism 

Agriculture and food Health and Environment Promotion. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด นวัตกรรม 
คาเปาหมาย 30 
คำนิยามตัวชี้วดั นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ หมายถึง นวัตกรรมที่มุงนําเอาทรัพยากรธรรมชาติ และศักยภาพทาง

ภูมิศาสตรของพื้นที่นั้นๆ มาใช เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที ่
รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการและ

การทองเที่ยว ดานเกษตรและอาหาร ดานการสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมของคณะและหนวยงานตางๆ 
ที่รายงานตอสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 

2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
4. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารยจิตตรี พละกุล คณะครุศาสตร 
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5. 696นางสาวนิศารัตน ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
6. อาจารยภุมรินทร ทวิชศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
7. อาจารยธธธิา เวยีงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 
10. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป 
11. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 

 
 



หนา 22 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 

 
 



หนา 23 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ 
สอดคลองกับความตองการ และตอบสนองการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย 

ลำดับตัวชี้วัด 1.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาที่ไดรับการอางอิงหรือใชประโยชนเชิงพาณิชย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The number of student empirical works that have been referenced or used commercially. 
ประเภทตัวชี้วัด Impact 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ผลงาน 
คาเปาหมาย 30 
คำนิยามตัวชี้วดั ผลงานที่ไดรับการอางอิงหรือใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง การนำผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไป

ใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะในเชิงพาณิชย หรือ งานวิจัยที่ไดรับการอางอิงทั้งในรูปแบบเชิง
วิชาการหรือนำไปใชประโยชน  

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกระดับ 
รายการขอมูลสารสนเทศ จำนวนผลงานเชงิประจักษของนักศึกษาที่ไดรับการอางอิงหรือใชประโยชนเชิงพาณิชย 
การนำไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ นักศึกษามีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. 703วาที่รอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน 

2. อาจารยศิลปชัย กล่ินไกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ผลงาน 
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 ผลงาน 
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ 3 ผลงาน 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 ผลงาน 
6. อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 4 ผลงาน 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร 5 ผลงาน 
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ผลงาน 
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มรวอ. สระแกว 1 ผลงาน 

ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท ผูปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน รองอธิการบดี  



หนา 24 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ 
สอดคลองกับความตองการ และตอบสนองการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย 

ลำดับตัวชี้วัด 1.2.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป ระดับปริญญาตรี - 

สาขาดานสังคมศาสตร 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Employment rate according to vocational/self-employed/continuing education within 1  year 

Undergraduate - Social Sciences 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 70 
คำนิยามตัวชี้วดั อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป หมายถึง จำนวน

บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตรที่มีงานทำตรงสายวิชาชีพ หรือประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป  

บัณฑิต หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตรที่สำเร็จการศึกษาในชวงปการศกึษา 
2564 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชพี/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป 
ระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตร X 100 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
รายการขอมูลสารสนเทศ 1. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 

ป ระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตร 
2. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สสว.ทำบันทึกขอความสงแบบฟอรมขอคำถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพไปยังคณะ คณะทำการสงไปยัง
หลักสูตรเพื่อดำเนินการสำรวจการมีงานทำ 

การนำไปใชประโยชน 1. รายงานการประกันคุณภาพ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3. การประชาสัมพันธหลักสูตร 
4. การนำมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทยผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารยธัญวรัตน ปนทอง คณะครุศาสตร 
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
4. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
5. อาจารยคณิต เรืองขจร มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 



หนา 25 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ 
สอดคลองกับความตองการ และตอบสนองการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย 

ลำดับตัวชี้วัด 1.2.2 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป ระดับดับปริญญาตรี - 

สาขาดานวิทยาศาสตร 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Employment rate according to vocational/self-employed/continuing education within 1  year 

Undergraduate - Sciences 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 75 
คำนิยามตัวชี้วดั อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป หมายถึง จำนวน

บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตรที่มีงานทำตรงสายวิชาชีพ หรือประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป  

บัณฑิต หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดานวทิยาศาสตรที่สำเร็จการศึกษาในชวงปการศกึษา 
2564 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชพี/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป 
ระดับปริญญาตรี สาขาดานวิทยาศาสตร X 100 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาดานวิทยาศาสตรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สสว.ทำบันทึกขอความสงแบบฟอรมขอคำถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพไปยังคณะ คณะทำการสงไปยัง

หลักสูตรเพื่อดำเนินการสำรวจการมีงานทำ 
การนำไปใชประโยชน 1. รายงานการประกันคุณภาพ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3. การประชาสัมพันธหลักสูตร 
4. การนำมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทยผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. 726นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
3. อาจารยกันยารัตน เอกเอี่ยม และนางสาวนิภารัตน อินทรรักษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 



หนา 26 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ 
สอดคลองกับความตองการ และตอบสนองการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย 

ลำดับตัวชี้วัด 1.2.3 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป ระดับดับปริญญาตรี - 

สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Employment rate according to vocational/self-employed/continuing education within 1  year 

Undergraduate - Health Sciences 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 95 
คำนิยามตัวชี้วดั อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป หมายถึง จำนวน

บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตรที่มีงานทำตรงสายวิชาชีพ หรือประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป  

บัณฑิต หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่สำเร็จการศึกษาในชวงป
การศึกษา 2564 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชพี/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป 
ระดับปริญญาตรี สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ X 100 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สสว.ทำบันทึกขอความสงแบบฟอรมขอคำถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพไปยังคณะ คณะทำการสงไปยัง

หลักสูตรเพื่อดำเนินการสำรวจการมีงานทำ 
การนำไปใชประโยชน 1. รายงานการประกันคุณภาพ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3. การประชาสัมพันธหลักสูตร 
4. การนำมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทยผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 



หนา 27 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ 
สอดคลองกับความตองการ และตอบสนองการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย 

ลำดับตัวชี้วัด 1.2.4 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป ระดับดับบัณฑิตศึกษา - 

สาขาดานสังคมศาสตร 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Employment rate according to vocational/self-employed/continuing education within 1  year 

Graduate Level - Social Sciences 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 85 
คำนิยามตัวชี้วดั อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป หมายถึง จำนวน

บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตรที่มีงานทำตรงสายวิชาชีพ หรือประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป  

บัณฑิต หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานสังคมศาสตรที่สำเร็จการศึกษาในชวงปการศึกษา 
2564 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชพี/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานสังคมศาสตร X 100 

จำนวนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานสังคมศาสตรที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สสว.ทำบันทึกขอความสงแบบฟอรมขอคำถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพไปยังคณะ คณะทำการสงไปยัง

หลักสูตรเพื่อดำเนินการสำรวจการมีงานทำ 
การนำไปใชประโยชน 1. รายงานการประกันคุณภาพ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3. การประชาสัมพันธหลักสูตร 
4. การนำมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทยผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร 
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. อาจารยคณิต เรืองขจร มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 



หนา 28 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ 
สอดคลองกับความตองการ และตอบสนองการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย 

ลำดับตัวชี้วัด 1.2.5 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป ระดับดับบัณฑิตศึกษา - 

สาขาดานวิทยาศาสตร 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Employment rate according to vocational/self-employed/continuing education within 1  year 

Graduate Level - Sciences 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 75 
คำนิยามตัวชี้วดั อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป หมายถึง จำนวน

บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตรที่มีงานทำตรงสายวิชาชีพ หรือประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป  

บัณฑิต หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานวิทยาศาสตรที่สำเร็จการศึกษาในชวงปการศึกษา 
2564 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชพี/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานวิทยาศาสตร X 100 

จำนวนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานวิทยาศาสตรที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สสว.ทำบันทึกขอความสงแบบฟอรมขอคำถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพไปยังคณะ คณะทำการสงไปยัง

หลักสูตรเพื่อดำเนินการสำรวจการมีงานทำ 
การนำไปใชประโยชน 1. รายงานการประกันคุณภาพ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3. การประชาสัมพันธหลักสูตร 
4. การนำมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทยผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. 744นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
3. อาจารยกันยารัตน เอกเอี่ยม และนางสาวนิภารัตน อินทรรักษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 



หนา 29 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ 
สอดคลองกับความตองการ และตอบสนองการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย 

ลำดับตัวชี้วัด 1.2.6 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป ระดับดับบัณฑิตศึกษา - 

สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Employment rate according to vocational/self-employed/continuing education within 1  year 

Graduate Level - Health Sciences 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 75 
คำนิยามตัวชี้วดั อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป หมายถึง จำนวน

บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาดานสังคมศาสตรที่มีงานทำตรงสายวิชาชีพ หรือประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป  

บัณฑิต หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่สำเร็จการศึกษาในชวงป
การศึกษา 2564 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชพี/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ x 100 

จำนวนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สสว.ทำบันทึกขอความสงแบบฟอรมขอคำถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพไปยังคณะ คณะทำการสงไปยัง

หลักสูตรเพื่อดำเนินการสำรวจการมีงานทำ 
การนำไปใชประโยชน 1. รายงานการประกันคุณภาพ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3. การประชาสัมพันธหลักสูตร 
4. การนำมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทยผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด อาจารย ดร.ทิวากร พระไชยบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 



หนา 30 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ 
สอดคลองกับความตองการ และตอบสนองการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย 

ลำดับตัวชี้วัด 1.3 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The average satisfaction of graduate users according to the National Higher Education 

Qualifications Framework 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

หนวยวัด คาเฉล่ีย 
คาเปาหมาย 4.50 
คำนิยามตัวชี้วดั กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education : TQF) ไดมีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรที่กำหนดไวในมคอ.2  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง
ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดนี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู
จากบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษา 

สูตรคำนวณ/เกณฑ ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต x 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สสว.ทำบันทึกขอความสงแบบฟอรมขอคำถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพไปยังคณะ คณะทำการสงไปยัง
หลักสูตรเพื่อดำเนินการสำรวจการมีงานทำ 

การนำไปใชประโยชน 1. รายงานการประกันคุณภาพ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบโจทยผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารยธัญวรัตน ปนทอง คณะครุศาสตร 
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5. 757นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
6. อาจารยกันยารัตน เอกเอี่ยม และนางสาวนิภารัตน อินทรรักษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
7. อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร 
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 

 



หนา 31 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ 
สอดคลองกับความตองการ และตอบสนองการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย 

ลำดับตัวชี้วัด 1.4 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาในรอบปการศึกษาที่สอบบรรจุผานเกณฑของหนวยงานทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนภายในเวลา 1 ป 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of graduate teachers who graduated in the academic year who passed the entrance 

exams from both government and private sectors within 1 year 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 50 
สูตรคำนวณ/เกณฑ บัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาในรอบปการศึกษาที่สอบบรรจุผานเกณฑของหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ภายในเวลา 1 ป x 100 
จำนวนบัณฑิตครูคณะครุศาสตรที่สำเร็จการศึกษาในรอบปที่ผานมา 

วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สสว. ทำบันทึกขอความสงแบบฟอรมขอคำถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพไปยังคณะ คณะทำการสงไปยัง
หลักสูตรเพื่อดำเนินการสำรวจการมีงานทำ 

การนำไปใชประโยชน 1. รายงานการประกันคุณภาพ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบโจทยผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยธัญวรัตน ปนทอง และ นางบุณยนุช เทียบแสน คณะครุศาสตร 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยจิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร 

 



หนา 32 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ 
สอดคลองกับความตองการ และตอบสนองการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย 

ลำดับตัวชี้วัด 1.5 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of graduate teachers who passed the teacher certification standard. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 100 
คำนิยามตัวชี้วดั บัณฑิตครู หมายถึง นักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561 และสำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2565 
สูตรคำนวณ/เกณฑ บัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชพีครู x 100 

จำนวนบัณฑิตครูคณะครุศาสตรที่สำเร็จการศึกษาในรอบปที่ผานมา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด เอกสารจากคุรุสภา 
การนำไปใชประโยชน รายงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยธัญวรัตน ปนทอง และ นางบุณยนุช เทียบแสน คณะครุศาสตร 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยจิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือของหนวยงาน ชุมชนและสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 2.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู ดานการบริการและการทองเที่ยว ดานการเกษตร

และอาหาร ดานการสรางเสริมสุขภาพและสิ ่งแวดลอมที ่มีการตอยอดใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือ 
เชิงสังคมหรือการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ การจดสิทธิบัตรหรือการจด อนุสิทธิบัตร 

ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of research results and innovations in learning management service and tourism 
Agriculture and food Health and environment promotion which is furthered for commercial or 
social use or registration from related agencies such as patent or petty patent. 

ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565               ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566              ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ผลงาน 
คาเปาหมาย 8 
คำนิยามตัวชี้วดั การจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง การไดรับการจดลิขสิทธิ ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

เคร่ืองหมายการคา จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
การตอยอดใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง การนำเอาสิ่งประดิษฐที่มีความสมบูรณจนใชงานไดนำมา

ขยายผลนำมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจทางสังคมและสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได การสรางรายได  
ทุกประเภท 

การใชประโยชนเชิงสังคม หมายถึงผลงานวิจัยที่นำไปใชประโยชนในสังคมหรือชุมชนจนเกิดผลเชิงประจักษ 
รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู  ดานการบริการและการ

ทองเที่ยว ดานการเกษตรและอาหาร ดานการสรางเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่มีการตอยอดใชประโยชน 
เชิงพาณิชยหรือเชิงสังคมหรือการจดทะเบียนจากหนวยงานที ่เกี่ยวของ อาทิ การจดสิทธิบัตรหรือการจด  
อนุสิทธิบัตร ของคณะและหนวยงานตางๆ ที่สงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 

2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
4. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร 1 ผลงาน 
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 ผลงาน 
3. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ผลงาน 
5. 773นางสาวธัญหทยั สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน 
6. อาจารยภุมรินทร ทวิชศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน 
7. อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 1 ผลงาน 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  1 ผลงาน 
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ. วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 1 ผลงาน 
10. นายฉัตร เจนชยั โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 1 ผลงาน 
11. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา 1 ผลงาน 
12. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 ผลงาน 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือของหนวยงาน ชุมชนและสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 2.2 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนโครงการวิจัยที่ถูกกำหนดเปนนโยบายสาธารณะ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The number of research projects that are defined as public policy 
ประเภทตัวชี้วัด Impact 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565                
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2566               
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด โครงการ 
คาเปาหมาย 2 
คำนิยามตัวชี้วดั นโยบายสาธารณะ (Public Policy) หมายถึง  แผนงาน/ โครงการ/ แนวปฏิบัติ/กฎหมาย ของ

หนวยงานภาครัฐที่นำผลงานจากโครงการวิจัยมาปรับใชจนเกิดเปนนโยบายของหนวยงาน 
รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนโครงการวิจัยที ่ถูกกำหนดเปนนโยบายสาธารณะของคณะและ

หนวยงานตางๆ ที่สงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงาน

ตางๆ และสงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกสิ้นไตรมาสและรายงานไปยัง
กองนโยบายและแผน 

การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
4. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. อาจารย ดร.พิมพลักษณ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร 
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 1 โครงการ 
3. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5. 790นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6. อาจารยภุมรินทร ทวิชศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวตักรรมการจดัการ 1 โครงการ 
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ. วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือของหนวยงาน ชุมชนและสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 2.3 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนโครงการวิจัยที่ถูกนำใชประโยชนในชุมชนและเชิงพาณิชย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of research projects being used in the community and commercially. 
ประเภทตัวชี้วัด Impact 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันท่ี 15 ธันวาคม 2565                
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2566               
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด โครงการ 
คาเปาหมาย 1 
คำนิยามตัวชี้วดั การใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง การนำเอาส่ิงประดิษฐที่มีความสมบูรณ จนใชงานไดนำมาขยายผล

นำมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจทางสังคมและสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได การสรางรายไดทุกประเภท 
การใชประโยชนในชุมชน หมายถึงผลงานวิจัยที ่นำไปใชประโยชนในสังคมหรือชุมชนจนเกิดผล 

เชิงประจักษ 
รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนโครงการวิจัยที่ถูกนำใชประโยชนในชุมชนและเชิงพาณิชยของคณะและ

หนวยงานตางๆ ที่สงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 

2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
4. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 

ผูจดัเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 1 โครงการ 
2. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาต ิงานวิชาศึกษาทั่วไป 1 โครงการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร 
4. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร คณะวิทยาการจัดการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6. 805นางสาวนิศารัตน ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
7. อาจารยภุมรินทร ทวิชศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 36 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือของหนวยงาน ชุมชนและสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 2.4 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนเงินรายไดจากงานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Amount of income from research both domestically and internationally. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565                
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2566               
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด บาท 
คาเปาหมาย 50,000,000 
คำนิยามตัวชี้วดั รายไดจากงานวิจัยทั้งภายในประเทศ หมายถึง เงินทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนภายในประเทศ 
รายไดจากงานวิจัยทั้งภายนอกประเทศ หมายถึง เงินทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนที่มีที่ต้ังอยูนอกประเทศไทย 
รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานจำนวนเงินรายไดจากงานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศของคณะและ

หนวยงานตางๆ ที่สงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงาน

ตางๆ และสงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกสิ้นไตรมาสและรายงานไปยัง
กองนโยบายและแผน 

การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
4. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. อาจารย ดร.พิมพลักษณ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร 6,000,000 บาท 
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7,500,000 บาท 
3. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร คณะวิทยาการจัดการ 5,000,000 บาท 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12,000,000 บาท 
5. 818นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2,000,000 บาท 
6. อาจารยจิรัญญา โชตยะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4,000,000 บาท 
7. อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 2,500,000 บาท 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3,000,000 บาท 
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 2,000,000 บาท 
10. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 2,000,000 บาท 
11. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา และ นายฉัตร เจนชยั โรงเรียนสาธิต  

มรภ. วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถมัภ 4,000,000 บาท 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือของหนวยงาน ชุมชนและสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 2.5 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมสามารถแกไขปญหาของชุมชน และสังคมในพ้ืนที่ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ A number of academic works served to society can solve community problems. and 

society in the area 
ประเภทตัวชี้วัด Impact 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565                
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566               
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ผลงาน 
คาเปาหมาย 10 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนผลงานทางวิชาการรบัใชสังคม หมายถึง ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น 

ที่เกิดขึ้นโดยใชความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา อยางนอยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมิน
ไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอ สาธารณะ ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมนี้ตองเปนผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปนผลงานท่ี
นําไปสูการ จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบอื ่นที่สามารถแสดงไดเปนที่
ประจักษ วาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการ 
เปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน ทั้งนี้ไมนับรวมงานที่
แสวงหากําไรและไดผลตอบแทนสวนบุคคลในเชิงธุรกิจ 

รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมสามารถแกไขปญหาของชุมชน และ
สังคมในพื้นที่ของคณะและหนวยงานตางๆที่สงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงาน

ตางๆ และสงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกสิ้นไตรมาสและรายงานไปยัง
กองนโยบายและแผน 

การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
4. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร 1 ผลงาน 
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 ผลงาน 
3. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ผลงาน 
5. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน 
6. อาจารยภุมรินทร ทวิชศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน 
7. 836อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร 1 ผลงาน 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 1 ผลงาน 
10. นางสาวศุภลักษณ จันทรวงศ งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 ผลงาน 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือของหนวยงาน ชุมชนและสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 2.6 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละอาจารยที่รวมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศตอจำนวนอาจารยประจำ

ทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of professors participating in research with universities both in the country and 

abroad for the total number of full-time instructors 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันท่ี 15 ธันวาคม 2565                
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2566               
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 20 
คำนิยามตัวชี้วดั อาจารยที่รวมทำวิจัย หมายถึง อาจารยที่ทำวิจัยรวมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ ในชวงระยะเวลานับยอนหลัง 5 ป จากวันที่รายงาน 
สูตรคำนวณ/เกณฑ (อาจารยที่รวมทำวิจยักับมหาวิทยาลัยในประเทศ+อาจารยที่รวมทำวจิัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ) x 100 

อาจารยประจำทั้งหมด 
รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนอาจารยที่รวมทำวจิัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศตอจำนวน

อาจารยประจำทั้งหมดของคณะและหนวยงานตางๆที่สงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 

2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
4. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร 
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
3. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร คณะวิทยาการจัดการ  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5. 849นางสาวนิศารัตน ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
6. อาจารยภุมรินทร ทวิชศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
7. 851อาจารยพิชสุดา เดชบุญ และอาจารย ดร.ทิวากร พระไชยบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร  

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว  
10. นางสาวศุภลักษณ จันทรวงศ งานวิชาศึกษาทั่วไป  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 39 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 3 หนวยงาน ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับการยกระดับดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 3.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละเงินรายไดจากการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายไดตอประมาณการรายไดของมหาวิทยาลัย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of income from academic services that generate income per estimated university 

income 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 5 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนเงินรายไดจากการบริการวิชาการที ่กอใหเกิดรายไดของหนวยงาน เชน การจัดอบรมใหแก

บุคคลภายนอก (ที่มีคาใชจายในการลงทะเบียนอบรม) การจำหนายสินคาชุมชนที่เกิดจากมหาวิทยาลัยรวม
พัฒนา และการบริการวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนเงินรายไดจากการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายไดของทุกหนวยงาน x 100 
จำนวนงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย 

แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมจำนวนเงินรายไดจากการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. อาจารย ดร.พิมพลักษณ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร  

2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
3. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
4. อาจารยมัชฌกานต เผาสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5. 859นางสาวจริยา นามดา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
6. อาจารยจิรัญญา โชตยะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
7. 861อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร  

8. อาจารยชนัญชิตา อรุณแข วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว  
10. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป  
11. นางสาววิชุดา ชาวไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
12. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 40 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 3 หนวยงาน ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับการยกระดับดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 3.2 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่มีการถายทอด องคความรูและเทคโนโลยีรวมถึงการ

อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ินตอจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of academic service projects for spatial development are transferred body of 

knowledge and technology, including the conservation and development of local arts and 
culture and wisdom for the total number of academic service projects. 

ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 

หนวยวัด รอยละ  
คาเปาหมาย 20 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนกิจกรรมและ/หรือโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่มีการถายทอดและองคความรูและ

เทคโนโลยีรวมถึงการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ตามรหัสกิจกรรมที่คณะกำหนด 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนโครงการบริการวิชาการเพือ่พัฒนาเชิงพื้นที่ที่ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีรวมถึงการอนุรักษและ 

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น x 100 
จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. อาจารย ดร.สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม คณะครุศาสตร  
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
3. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ  
4. อาจารยอรวรรณ ชำนาญพุดซา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5. 871นางสาวนิศารัตน ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
6. ผูชวยศาสตราจารยองอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
7. 873อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร  

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 
10. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป  
11. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 41 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 3 หนวยงาน ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับการยกระดับดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 3.3 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของโครงการที่บุคคล ชุมชน หรือหนวยงานในพื้นที่สะทอนการมีสวนรวมเพื่อแกไข ลดปญหา 

สงเสริมการเรียนรูของชุมชน สังคมตอจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of projects in which individuals, communities or local agencies reflect their 

participation in solving problems, reducing problems, promoting community learning. society 
towards the total number of academic service projects. 

ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 

หนวยวัด รอยละ  
คาเปาหมาย 50 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนโครงการที่บุคคล ชุมชน หรือหนวยงานในพื้นที่สะทอนการมีสวนรวมเพื่อแกไข ลดปญหา สงเสริม

การเรียนรูของชุมชน สังคม ตามรหัสกิจกรรมที่คณะกำหนด 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนโครงการบริการวิชาการเพือ่พัฒนาเชิงพื้นที่ที่ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีรวมถึงการอนุรักษและ 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น x 100 

จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. อาจารย ดร.พิมพลักษณ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร  

2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
3. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ  
4. อาจารยมัชฌกานต เผาสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5. 882นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
6. ผูชวยศาสตราจารยองอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
7. 884อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร  

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 
10. นางสาวจุไรรัตน ต้ังตรงจิตถาวร งานวิชาศึกษาทั่วไป  
11. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 42 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 3 หนวยงาน ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับการยกระดับดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 3.4 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย อัตราการเติบโตทางมูลคาเศรษฐกิจฐานรากของมูลคาผลิตภัณฑหรือบริการของชุมชน ทองถ่ิน 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The rate of growth in the base economy of the value of products or services of the local 

community 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 

หนวยวัด รอยละ  
คาเปาหมาย 10 
คำนิยามตัวชี้วดั อัตราการเติบโตทางมูลคาเศรษฐกิจฐานรากของมูลคาผลิตภัณฑหรือบริการของชุมชน ทองถิ่น หมายถึง 

รายไดที่เพิ่มขึ้น หรือรายจายที่ลดลงของการดำเนินโครงการ 
สูตรคำนวณ/เกณฑ กรณีที่ 1 รายไดเพ่ิมขึ้น 

(รายไดหลัง - รายไดกอน) x 100 
รายไดกอน 

หรือ 
กรณีที่ 2 รายจายลดลง 

(รายจายกอน - รายจายหลัง) x 100 
รายจายกอน 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารยจิตตรี พละกุล คณะครุศาสตร  
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
3. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ  
4. อาจารยมัชฌกานต เผาสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5. 893นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
6. ผูชวยศาสตราจารยองอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 
10. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป  
11. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวชิาการ 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 43 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 3 หนวยงาน ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับการยกระดับดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 3.5 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีที่นำไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน ทองถ่ิน 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of good practices applied in economic development, community, local 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด เร่ือง  
คาเปาหมาย 8 
คำนิยามตัวชี้วดั แนวปฏิบตัิที่ใชในการสรางนวัตกรรมและนำไปใชในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเชิง

พ ื ้นท ี ่  (Area-based University) หมายถึง แนวทางการพัฒนาทองถ ิ ่นตามพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจาหัวอยู โดยรวมกันหาแนวทางการขับเคล่ือนสังคมเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่จะชวย
สรางชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยตองมุงพัฒนาใน 3 เร่ืองสำคัญ (1) ผลิตกำลังคนซ่ึงครอบคลุมทั้งการผลิต
บัณฑิตคุณภาพ และการพัฒนาครูใหสอดรับกับศตวรรษที ่ 21 (2) สรางผู ประกอบการทองถิ ่น หรือ
ผูประกอบการสรางสรรค (3) การผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะ
นำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (Sustainable Development Goals) 

รายการขอมูลสารสนเทศ รายงานจำนวนแนวปฏิบัติที่ดีที่นำไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทองถิ่น จากคณะและหนวยงานตางๆ 
แบบฟอรมการรายงาน ทบทวนและระบุภายหลัง 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด แบบฟอรมรายงานจำนวนแนวปฏิบัติที่ดีที่นำไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทองถิ่น 
การนำไปใชประโยชน ชุมชุนทองถิ่นสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีฯ ไปใชประโยชนและเพิ่มรายได มีความเปนอยูที่ดีและเกิดการพัฒนา

อยางยั่งยืน 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนา จอยเจริญ คณะครุศาสตร  1 เร่ือง 

2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 เร่ือง 
3. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 เร่ือง 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 เร่ือง 
5. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เร่ือง 
6. ผูชวยศาสตราจารยองอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เร่ือง 
7. ผูชวยศาสตราจารยนัชชา ยันติ คณะสาธารณสุขศาสตร 1 เร่ือง 
8. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 1 เร่ือง 
9. นางสาวจุไรรัตน ต้ังตรงจิตถาวร งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 เร่ือง 
10. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 1 เร่ือง 

ผูรายงานตัวชี้วัด อาจารยชยกร สัตยซ่ือ กองกลาง (งานพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด คณะกรรมการจัดการความรู (KM) 

 



หนา 44 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 3 หนวยงาน ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับการยกระดับดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 3.6 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของจำนวนเงินรายไดจากแหลงเรียนรูของการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ตอจำนวนเงิน

ประมาณการรายไดของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of the amount of income from a geospatial university to the estimated 

amount of total university income. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2566 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2566 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 5 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 3 
คำนิยามตัวชี้วดั แหลงเรียนรูของการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ หมายถึง พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก

มหาวิทยาลัยที่ใหบริการเชิงพื้นที่ ซึ่งมีทั้งที่กอใหเกิดรายไดและไมกอใหเกิดรายได จำนวน 3 พื้นที่ 
ดังนี้ 

1. ศูนยการศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ (Valaya HUT) 
2. โครงการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 ศูนย 

(สสร. 5 ศูนยเรียนรู) (มรว.สระแกว 5 ศูนยเรียนรู)   
3. ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค (เรือนไทย) 

เงินประมาณการรายไดของมหาวิทยาลัยทั้งหมด หมายถึง จำนวนงบประมาณการรายไดที่ผาน
มติสภามหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนเงินรายไดจากแหลงเรียนรูของมหาวิทยาลัย x 100 
จำนวนเงินประมาณการรายไดของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวรุงนภา พรมดวง งานบริหารทรัพยสินและรายได 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางกนิษฐา ศรีคุมวงษ กองกลาง (งานบริหารทรัพยสินและรายได) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 45 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 3 หนวยงาน ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับการยกระดับดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 3.7 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนเงินรายไดที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The amount of income generated from the management of arts and culture that leads to the 

creative economy 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด บาท 
คาเปาหมาย 12,000,000 
คำนิยามตัวชี้วดั เศรษฐกิจสรางสรรค หมายถึง การสรางรายไดบนพื้นฐานการใชศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางนวัตกรรมการ

ผลิตสินคาหรือบริการที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค  
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึงดนตรี นาฎศิลป  ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี มีการสงเสริมการจัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู และจัดพื้นที่ศูนยการเรียนรูดานวัฒนธรรม สนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากร ไดฝกทักษะการ
ทำงานประกอบวิชาชีพการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. อาจารยเกียรติศักด์ิ รักษาพล คณะครุศาสตร 100,000 บาท 
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 300,000 บาท 
3. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ 100,000 บาท 
4. อาจารยอรวรรณ ชำนาญพุดซา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 100,000 บาท 
5. นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 100,000 บาท 
6. อาจารยจิรัญญา โชตยะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000 บาท 
7. 916อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร 200,000 บาท 

8. อาจารยชนัญชิตา อรุณแข วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 100,000 บาท 
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 100,000 บาท 
10. นางสาวรุงนภา พรมดวง งานบริหารทรัพยสินและรายได 2,000,000 บาท 
11. นางเบญจภัคค ธนแพรวพันธ และนางสาวมาส ดอกสรอย กองพัฒนานักศึกษา 8,800,000 บาท 

ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข  ผูอำนวยการกองกลาง 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 3 หนวยงาน ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับการยกระดับดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 3.8 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษาอาจารยมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิต

ฐานเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่เข็มแข็ง 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of courses in which students, faculty members are involved in the development 

of the fundamental economy Uplift the quality of life of a strong economic base and 
community capital. 

ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 60 
คำนิยามตัวชี้วดั หลักสูตรที ่นักศึกษาและอาจารยมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิต 

ฐานเศรษฐกิจ และทุนชุมชนที่เขมแข็ง หมายถึง การดำเนินการโครงการ กิจกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐาน
ราก โดยมีสวนรวมวางแผนดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินการรวมกันระหวางนักศึกษาและอาจารยใน
หลักสูตร โดยมีการบูรณาการรวมกันภายในหลักสูตร 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนหลักสูตรที่นักศึกษาอาจารยมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิต 
ฐานเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่เขมแข็ง x 100 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนในปการศึกษานั้น 
รายการขอมลูสารสนเทศ 1. หลักสูตรที ่นักศึกษาและอาจารยมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิต 

ฐานเศรษฐกิจ และทุนชุมชนที่เขมแข็ง 
2. จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนา จอยเจริญ คณะครุศาสตร  
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
3. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5. นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
6. ผูชวยศาสตราจารยองอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
7. 929อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร  

8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ตามเกณฑมาตรฐาน และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 4.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสูสากลระดับประเทศ (U – multirank) 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ U – multi ranking 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 

หนวยวัด อันดับที่ 
คาเปาหมาย 25 
คำนิยามตัวชี้วดั U-Multirank ใชตัวชี้วัดเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยตางๆ จากผลงาน 5 ดาน ไดแก ดานการสอนและ

การเร ียนร ู   (Teaching and Learning), ด านการว ิจ ัย (Research), ด านการถายทอดความรู  
(Knowledge Transfer), ดานความเปนนานาชาติ (International Orientation) และดานการมีสวน
รวมในภูมิภาค (Regional Engagement) โดยแตละดานประกอบดวยตัวชี้วัดที่ตรวจสอบได ซึ่งจะ
ประเมินทั้งในระดับสถาบันและแยกตามสาขาวิชา 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวกานติมา พันชน งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาวกานติมา พันชน กองนโยบายและแผน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ตามเกณฑมาตรฐาน และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 4.2 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ UI GreenMetric World University Rankings 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

หนวยวัด อันดับที่ 
คาเปาหมาย 210 
คำนิยามตัวชี้วดั UI GreenMetric World University Rankings เปนการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมระดับโลก ซ่ึงมีเกณฑการประเมิน 6 ดาน คือ 
1. Setting And Infrastructure (ที่ต้ังและโครงสรางพื้นฐาน) 15% 
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21% 
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18% 
4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10% 
5. Transportation (การขนสงที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม) 18% 
6. Education (ความสามารถในการใหการศึกษาดานส่ิงแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18% 

รายการขอมูลสารสนเทศ http://greenmetric.ui.ac.id , http://sdg.vru.ac.th   
แบบฟอรมการรายงาน Certificate UI GreenMetric World University Rankings 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด 1. คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้งดำเนินการตามเกณฑตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 

2. คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวรวบรวม/วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
3. ผูจัดเก็บตัวชี้วัดดำเนินการรวบรวมขอมูลทั้ง 6 หมวด ตรวจสอบและเรียบเรียงขอมูล  

ผู จ ัดเก็บตัวชี ้ว ัดดำเนินการรายงานและสงเอกสารแนบเขาระบบ UI GreenMetric World University 
Rankings  

การนำไปใชประโยชน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาววีรยาภรณ เทียมผล งานภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด คณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

http://greenmetric.ui.ac.id/
http://sdg.vru.ac.th/
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ตามเกณฑมาตรฐาน และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 4.3 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย ผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Education Criteria for Performance Excellence  
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 

หนวยวัด คะแนน 
คาเปาหมาย 270 
คำนิยามตัวชี้วดั ผลจากการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

หมายถึง ผลที่เกิดจาการตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ โดยการ Site Visit (ตรวจประเมินลงพื้นที่)  
สูตรคำนวณ/เกณฑ ตามเกณฑที่ระบุในคูมือการประเมินฯ EdPEx ของทุกป 
รายการขอมูลสารสนเทศ ผลประเมินจาก  

หมวด 1. การนำองคกร หมวด 2. กลยุุทธ หมวด 3. ลููกคา หมวด 4. การวัด การวิเคราะห และการ
จัดการความรู หมวด 5. บุุคลากร หมวด 6. ระบบปฏิบัติการ และหมวด 7. ผลลัพธ 

แบบฟอรมการรายงาน เปนไปตามที่คณะกรรมการฯ EdPEx กำหนด 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด รายงานตามแบบฟอรม EdPEx 
การนำไปใชประโยชน ปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยทั้งองคกร 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาตราจารย ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผูชวยอธิการบดี กองนโยบายและแผน  
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด คณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx มหาวิทยาลัย 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ตามเกณฑมาตรฐาน และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 4.4 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Integrity and Transparency Assessment 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด คะแนน 
คาเปาหมาย 94 
คำนิยามตัวชี้วดั Integrity and Transparency Assessment (ITA) การประเม ินค ุณธรรมและความโปร  งใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (เปนเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และ
เปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมซ่ึง
ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 

รายการขอมูลสารสนเทศ ผลการประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช.  
ดาน IIT แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
ดาน EIT แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
ดาน OIT แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

แบบฟอรมการรายงาน แบบรายงาน OIT ตามคณะกรรมการฯ กำหนด 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏธนบุรี 
การนำไปใชประโยชน ใชในการทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาระบบการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด วาที่เรือตรีธนภณ ไชยาวรรณ งานบริหารงานบุคคล 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  



หนา 51 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ตามเกณฑมาตรฐาน และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 4.5 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย ความพึงพอใจของการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Satisfaction of developing into a digital university 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2566 

หนวยวัด คาเฉล่ีย 
คาเปาหมาย 4.00 
คำนิยามตัวชี้วดั การศึกษาความพึงพอใจของการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

จะตองจัดทำรายงานความพึงพอใจของการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีหัวขอในการศึกษาความพึงพอใจ ดังตอไปนี้ 

ดาน Digital Infrastructure หมายถึง การดำเนินการพัฒนาโครงขายเน็ตเวิรคหลัก ความเร็วสูง และ
เครือขายไรสาย (Wi-Fi) ครอบคลุมพื้นที่จัดการศึกษา บริการศูนยขอมูลกลาง Private Cloud และระบบการ
ยืนยันตัวตน บัญชีผูใชงานสำหรับบุคลากรและ นักศึกษา 

ดาน Digital Administration หมายถึง การบูรณาการและการเชื ่อมโยงฐานขอมูลในดานตางของ 
มหาวิทยาลัย และระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับผูบริหารเพื่อสนับสนุนการการวางแผนและการตัดสินใจ 
(Dashboard) 

ดาน Digital Learning Research and Community Services หมายถึง การพัฒนาแนวทาง การสอน
และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือสำคัญ 

ดาน Digital Security Standards หมายถึง พัฒนามหาวิทยาลัยไดมีมาตรฐานความมั ่นคงปลอดภัย 
สารสนเทศ ตามมาตรฐาน เชน มาตรฐาน ISO 2 7001 

สูตรคำนวณ/เกณฑ ประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน นกัศึกษา นักเรียน และประชาชนทัว่ไป 
โดยมีการแบงระดับคะแนนมาตรฐานออกเปน 5 ระดับ โดยใชคะแนนเฉล่ียในการจัดระดับการใหบริการจาก
ความพึงพอใจเทียบเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981 : 182) ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย        ระดับความพึงพอใจ 
4.51 – 5.00        มากที่สุด 
3.51 – 4.50        มาก 
2.51 – 3.50        ปานกลาง 
1.51 – 2.50        นอย 
1.00 – 1.50        นอยที่สุด 

รายการขอมูลสารสนเทศ รายงานผลความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย แตละดาน (4 ดาน) 
แบบฟอรมการรายงาน แบบรายงานผลความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย แตละดาน (4 ดาน) 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด แบบสอบถามความพึงพอใจ รูปแบบ Online 
การนำไปใชประโยชน เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ และพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมผูบริการในแตละกลุม 

วามีความตองการแตกตางกันหรือไม อยางไร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความตองการของ
ผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ยั่งยืน 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางมณฑา สืบจากศรี งานศูนยคอมพิวเตอร 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด อาจารยไชย มีหนองหวา รองอธิการบดี 

 



หนา 52 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ตามเกณฑมาตรฐาน และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 4.6 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของจำนวนเงินรายไดที่เกิดจากสราง Platform การจัดการเรียนรูที่เปนเลิศตอจำนวนเงินรายได

ทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of the amount of revenue generated from the creation of the Learning 

Management Platform at Excellent for the total amount of income 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 5 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนเงินรายไดทั้งหมด หมายถึง การประมาณการรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผานมติสภา

มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
Platform หมายถึง ระบบบริการออนไลนที่เอื้อใหผูเรียน ผูสอน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

สามารถใชประโยชนจากขอมูล เครื ่องมือ และทรัพยากรตางๆ เพื ่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทำใหการเรียนรูมิไดจำกัดอยูในระบบหองเรียนแบบเดิมๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใช
เปนเครื่องมือในการจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากส ื ่อด ิจ ิท ัล และส ื ่อส ั งคมออนไลน  (https://www.thekommon.co/online-learning-platform-
lifelonglearningfocus/)  

ตัวอยาง Platform การจัดการเรียนรูที่เปนเลิศ เชน krunoi.com, MS Team, Google Classroom ฯลฯ 
สูตรคำนวณ/เกณฑ รายไดที่เกิดจากสราง Platform การจดัการเรียนรูที่เปนเลิศ x 100 

จำนวนเงินรายไดจากการจัดการศึกษาทั้งหมด 
รายการขอมูลสารสนเทศ 1. รายไดที่เกิดจากสราง Platform การจัดการเรียนรูที่เปนเลิศ 

2. จำนวนเงินรายไดดานการศึกษาทั้งหมด 
แบบฟอรมการรายงาน แบบสำรวจการใช Platform เพื่อการจัดการเรียนรูที่เปนเลิศ (https://shorturl.asia/Lm7Jj) 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สงแบบสอบถามไปตามหนวยงานตางๆเพื่อสำรวจขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.ขอมูลการลงทะเบียนเขาใช Platform ของทั้งคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
2.จำนวน Course ที่เปดสอนผาน Platform  
3.จำนวน Course ที่เปดสอนผาน Platform โดยมีการเก็บคาใชจายจากผูลงทะเบียน 
4.จำนวนผูชำระเงินเพื่อเขาเรียน Course ตางๆ (คน) 
5.ยอดรวมการชำระเงินราย Course และยอดรวมทั้งหมด (บาท) 
6.จำนวนผูชำระเงินเพื่อเขาเรียน Course ตางๆ ที่เรียนสำเร็จ 
7. จำนวนผูเขาเรียน Course ตางๆ ที่เรียนสำเร็จ 

การนำไปใชประโยชน นำขอมูลไปใชในการปรับปรุงการออกแบบ Course ตางๆ ใหตรงกับความตองการของผูใชบริการ 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด อาจารย ดร.ประพรรธน พละชีวะ และนางอารีย ทิพรส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยทักษิณา วิไลลักษณ ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด อาจารยไชย  มีหนองหวา รองอธิการบดี 

 



หนา 53 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ตามเกณฑมาตรฐาน และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 4.7 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย ผลตอบแทนจากการดำเนินงานวิจัย บริการวชิาการ ศิลปวฒันธรรมและ บริหารทรัพยสินการเรียนรูที่เปน

เลิศตอจำนวนเงินรายไดทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Return on research work academic service arts and culture Excellent management of learning 

assets per total income amount. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 30 
คำนิยามตัวชี้วดั รายไดวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและบริหารทรัพยสินการเรียนรูที่เกิดขึ้นจริงในปงบประมาณ 2566 
สูตรคำนวณ/เกณฑ (รายได – รายจาย) x 100 

รายได 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางรัตนาภรณ หลาสมบูรณ งานการเงินและบัญชี 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี  

 
 
 
 
 



หนา 54 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ตามเกณฑมาตรฐาน และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ลำดับตัวชี้วัด 4.8 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของการเพ่ิมขึ้นของรายไดที่เกิดจากแหลงอ่ืนที่ไมใชการจัดการศึกษา 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of increase in income generated from sources other than educational management 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 30 
คำนิยามตัวชี้วดั รายไดที่เกิดจากแหงอ่ืนที่ไมใชการจัดการศึกษา คือ รายไดที่เกิดขึ้นจริงในปงบประมาณ 2566 ที่ไมใชรายได

งบประมาณแผนดิน รายไดการจัดการศึกษาและรายไดแผนดิน 
สูตรคำนวณ/เกณฑ (รายไดที่เกิดจากแหลงอื่นที่ไมใชการจัดการศึกษาปปจจุบัน - รายไดที่เกิดจากแหลงอื่นที่ไมใชการจัดการศึกษา

ปกอน) x 100 
รายไดที่เกิดจากแหลงอื่นที่ไมใชการจัดการศึกษาปกอน 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางรัตนาภรณ หลาสมบูรณ งานการเงินและบัญชี 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี 



หนา 55 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัโครงการ 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.1 สรางความรวมมือในการจัดการเรียนรูรวมกับภาคีเครือขายท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ลำดับตัวชี้วัด 1.1.1.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนกิจกรรมการยกระดบัคุณภาพการศึกษาสูสากลภายใตขอตกลง (MOU) รวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศหรือมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ number of activities to raise the quality of education to international level under an 

agreement (MOU) with government agencies, the private sector, universities in the 
country. or foreign universities. 

ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด กิจกรรม 
คาเปาหมาย 10 
คำนิยามตัวชี้วดั กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู สากล หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่เกิดขึ้นภายใต

ขอตกลง (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย การ
จัดหลักสูตรระยะส้ันรวมกัน การจัดการศึกษารวมกันในรูปแบบตางๆ 

รายการขอมูลสารสนเทศ รายงานการดำเนินงานกิจกรรม  
แบบฟอรมการรายงาน One-page 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด หนวยงานจัดสง One-page ให สสว. ตามรูปแบบที่กำหนด ไดแก ชื่อโครงการ วัตถุประสงค คูความ

รวมมือ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม งบประมาณ (ถามี) ภาพกิจกรรม สำเนา MOU 
การนำไปใชประโยชน รวบรวมผลการดำเนินงาน MOU ดานการจัดการศึกษา เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 กิจกรรม  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาวรรณ แพงศรี และนางสาวนิภารัตน อินทรรักษ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 1 กิจกรรม  

3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 กิจกรรม  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 กิจกรรม  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 กิจกรรม  
6. 934อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 1 กิจกรรม  

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร 1 กิจกรรม  
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 กิจกรรม  
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 1 กิจกรรม  
10. นางสาวสมลักษณ เทินสระเกษ บัณฑิตวิทยาลัย 1 กิจกรรม  
11. นางสาวศุภลักษณ จันทรวงศ งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 กิจกรรม  
12. อาจารย ดร.โรจนันท ทรงอยู งานวิเทศสัมพันธ 1 กิจกรรม  
13. นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  1 กิจกรรม  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.1 สรางความรวมมือในการจัดการเรียนรูรวมกับภาคีเครือขายท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ลำดับตัวชี้วัด 1.1.1.2 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รวมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือตางประเทศตอ 

จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of graduate students who participated in research with the university both 

domestically or internationally number of students All graduates. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 20 
คำนิยามตัวชี้วดั รวมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย หมายถึง การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย รวมกับอาจารย/นักศึกษา/บุคลากรกับ

มหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง จำนวนผลงานของนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตที่มีผลงานตีพิมพเผยแพร 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รวมทำวิจยักับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือตางประเทศในป
การศึกษานั้น X 100 

จำนวนผลงานของนักศึกษาทั้งหมดที่ตีพิมพเผยแพร 
รายการขอมูลสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำแบบฟอรมจัดเก็บขอมูล 
แบบฟอรมการรายงาน รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รวมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด โดยรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่มีผลงานตีพิมพเผยแพร วิทยานิพนธ ในปการศึกษาและจัดเก็บขอมูลผลงาน

ตีพิมพเผยแพรของนักศึกษา เพื่อคัดแยกนักศึกษาที่มีการรวมกันทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

การนำไปใชประโยชน ตอยอดความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

2. อาจารยศิลปชัย กล่ินไกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5. 935อาจารย ดร.ทิวากร พระไชยบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร  

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร  
7. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
8. อาจารย ดร.โรจนันท ทรงอยู งานวิเทศสัมพันธ กองกลาง 

ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาวธิดา โยธากุล นางสาวนภาวรรณ คำมุงคุณ และนางสาวจารุภัส จันทรเกษ บัณฑิตวิทยาลัย 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุชา สลีวงศ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
  



หนา 58 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.1 สรางความรวมมือในการจัดการเรียนรูรวมกับภาคีเครือขายท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ลำดับตัวชี้วัด 1.1.2.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนชุมชนที่นักศึกษาประยุกตใชองคความรูในการปฏิบัติงานจริง แกไขปญหาและการพัฒนา

ชุมชนในมิติดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The number of communities in which students apply their knowledge in practical work. 

Solve problems and develop communities in the economic dimension society and 
environment. 

ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 

หนวยวัด ชุมชน 
คาเปาหมาย 10 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนชุมชนที่นำนักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในการแกไขปญหา และการพัฒนาชุมชนในมิติดาน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
รายการขอมูลสารสนเทศ รายงานสรุปชุมชนที่นักศึกษาประยุกตใชองคความรู 
แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมจำนวนชุมชนที่นักศึกษาประยุกตใชองคความรูในการปฏิบัติงานจริง แกไขปญหาและการ

พัฒนาชุมชนในมิติดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด กรอกแบบฟอรมจำนวนชุมชนที่นักศึกษาประยุกตใชองคความรูในการปฏิบัติงานจริง แกไขปญหาและ

การพัฒนาชุมชนในมิติดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ชุมชน  

2. ผูชวยศาสตราจารยองอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 1 
ชุมชน 

3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 ชุมชน  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 1 ชุมชน  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ชุมชน  
6. 936อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 1 ชุมชน 

7. อาจารยเกียรติศักด์ิ รักษาพล คณะครุศาสตร 1 ชุมชน  
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ชุมชน 
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มรวอ.สระแกว 1 ชุมชน  
10. นางสาวมลิวรรณ พันธภกัด์ิ กองพัฒนานักศึกษา 1 ชุมชน 
11. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ และ นางสาวจุไรรัตน ต้ังตรงจิตถาวร งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุมชน 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ  

ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี  



หนา 59 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.1 สรางความรวมมือในการจัดการเรียนรูรวมกับภาคีเครือขายท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ลำดับตัวชี้วัด 1.1.2.2 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของหลักสูตรที่มีศิษยเกาหรือไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติรวมพัฒนาการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาประเทศและสังคม 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of courses in which alumni or national or international alumni contribute to the 

development of education for the development of the country and society. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 2 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 50 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนหลักสูตรที่มีศิษยเกาจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิรวมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตร

ครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย หมายถึง หลักสูตรที่มีการเชิญศิษยเกาจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิรวมเปนวิทยากร รวมบรรยาย บริการวิชาการ หรือวิจัยรวมกับหลักสูตร 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนหลักสูตรที่มีศิษยเกา หรือผูทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จหรือไดรับการยกยองในระดับชาติหรือ
นานาชาติรวมพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม x 100 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
แบบฟอรมการรายงาน รายงานตามรูปแบบท่ี สสว. กำหนด (One-Page) 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด หนวยงานรายงานมายัง สสว. เพื่อรวบรวม 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวพรรษชล ปขุนทด คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

2. ผูชวยศาสตราจารยองอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. ผูชวยศาสตราจารยนัชชา ยันติ คณะสาธารณสุขศาสตร  
7. อาจารยเกียรติศักด์ิ รักษาพล คณะครุศาสตร  
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ สระแกว 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีตอบสนองคนทุกชวงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 

ลำดับตัวชี้วัด 1.2.1.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของรายไดการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short 

Course) เปลี่ยนทักษะ (Reskill) และยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ตอรายไดจากการจัดการศึกษา 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of income from lifelong learning in the form of a short course (Short Course), 

change new skills (Reskill) and upgrade old skills (Upskill) per income from education. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 2 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 12 
คำนิยามตัวชี้วดั การจัดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง การจัดการศึกษาที่จัดใหกับผูเรียนที่หลากหลาย

เฉพาะที่เปนประเภทหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
สูตรคำนวณ/เกณฑ รายไดการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต x 100 

รายไดจากการจัดการศึกษา 
แบบฟอรมการรายงาน รายงานตามรูปแบบท่ี สสว. กำหนด (One-Page)  
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด หนวยงานรายงานมายัง สสว. เพื่อรวบรวม 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวนิศารัตน ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

2. อาจารยจิรัญญา โชตยะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. นางพรทิพย กุศลสิริสถาพร คณะสาธารณสุขศาสตร  
7. ผูชวยศาสตราจารยธญัวรัตน ปนทอง คณะครุศาสตร  
8. อาจารยชนัญชิตา อรุณแข วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ  
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ สระแกว  
10. นางสาวจุไรรัตน ต้ังตรงจิตถาวร งานวิชาศึกษาทัว่ไป (สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
11. อาจารยอิสรา นามตาป งานศูนยภาษา (สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
12. นางกนิษฐา ศรีคุมวงษ งานบริหารทรัพยสินและรายได กองกลาง 
13. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
14. อาจารย ดร.ประพรรธน พละชวีะ สำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรายงานตัวชี้วัด นางรัตนาภรณ หลาสมบูรณ กองกลาง (งานการเงินและบัญชี) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีตอบสนองคนทุกชวงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 

ลำดับตัวชี้วัด 1.2.1.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of students applying for short-term courses. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด คน 
คาเปาหมาย 300 
คำนิยามตัวชี้วดั หลักสูตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระยะส้ันเพื่อสรางทักษะใหม (Reskill) และการ

ยกระดับทักษะเดิม (Upskill) โดยผานความเห็นชอบจากหรือจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหรือคณะ
กรรมการบริหารหนวยงาน 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 คน  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาวรรณ แพงศรี และนางสาวนภิารัตน อินทรรักษ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 20 คน 
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 20 คน 
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 20 คน 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 40 คน 
6. 937อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร 70 คน 

7. ผูชวยศาสตราจารยธญัวรัตน ปนทอง คณะครุศาสตร 20 คน 
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน และอาจารยชนัญชิตา อรุณแข วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 20 คน 
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ สระแกว 20 คน 
10. อาจารยอิสรา นามตาป งานศูนยภาษา 100 คน  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีตอบสนองคนทุกชวงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 

ลำดับตัวชี้วัด 1.2.1.3  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนนักศึกษาสมัครเรียนแบบสะสมหนวยกิต 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of students applying for cumulative credit. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 

หนวยวัด คน 
คาเปาหมาย 100 
คำนิยามตัวชี้วดั การเรียนแบบสะสมหนวยกิต หมายถึง การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่

เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถไดเขาเรียนตามมาตรฐานการเรียนของมหาวิทยาลัย และนำผลการเรียนใน
รายวิชามาเทียบโอนได เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวย
การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

แบบฟอรมการรายงาน รายงานตามรูปแบบท่ี สสว. กำหนด (One Page) 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด หนวยงานรายงานมายัง สสว. เพื่อรวบรวม 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 คน  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาวรรณ แพงศรี และนางสาวนภิารัตน อินทรรักษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10 คน 

3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 คน  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 10 คน  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 คน 
6. 938อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 10 คน 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร 10 คน 
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 คน 
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ สระแกว 10 คน 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 

 



หนา 63 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีตอบสนองคนทุกชวงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 

ลำดับตัวชี้วัด 1.2.1.4 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนนักศึกษาตางชาติที่เขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of international students enrolled in university courses 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 

หนวยวัด คน 
คาเปาหมาย 200 
คำนิยามตัวชี้วดั นักศึกษาตางชาต ิหมายถึง นักศึกษาที่ไมมีสัญชาติไทย 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 คน 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาวรรณ แพงศรี และนางสาวนภิารัตน อินทรรักษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10 คน 

3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 คน 
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 10 คน 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 คน 
6. 939อาจารย ดร.ทิวากร พระไชยบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 10 คน 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร 50 คน 
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน และอาจารย ดร.เทียนซง หวัง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 50 คน 
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ สระแกว 40 คน 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 

 

 



หนา 64 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.3 สงเสริมการผลิตและเผยแพรผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

ลำดับตัวชี้วัด 1.3.1.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล หรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of empirical works of students awarded or publishing at a national or international 

level 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 12 เดือน 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ผลงาน 
คาเปาหมาย 120 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาที ่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 

หมายถึง ผลงานที่เผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน การตีพิมพ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัด
ประกวดหรือการแขงขันที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะโดยมีการจัดนำเสนอการเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานกอน
การเผยแพรตองเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสรางสรรค ที ่มีความเปนนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาอยางเปนระบบที่เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไมนอยกวา 5 หนวยงาน 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองไมต่ำกวา 3 คน โดยมีองคประกอบที่
สอดคลองกับเกณฑการประเมิน ทั้งตองมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย โดยมีหนวยงาน
ที่รวมนำเสนอผลงานไมนอยกวา 5 หนวยงาน 

2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพรผลงานที่เปดกวางสำหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศที่
ไมอยูในกลุมอาเซียน) 

แบบฟอรมการรายงาน รายงานตามรูปแบบที่ กองพัฒนานักศึกษากำหนด (One Page) 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด หนวยงานรายงานมายัง กองพัฒนานักศึกษา เพื่อรวบรวม 
การนำไปใชประโยชน เพื่อจัดทำทำเนียบนักศึกษาที่ไดรับรางวัล หรือสรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย ในแตละป และเพื่อเผยแพรใหผู

บริการของมหาวิทยาลัยรับรูผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชิงประจักษ 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. วาที่รอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 ผลงาน 

2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 ผลงาน 
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25 ผลงาน 
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 8 ผลงาน 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 ผลงาน 
6. 940อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 12 ผลงาน 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร 25 ผลงาน 
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 ผลงาน 
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในระบรมราชูปถัมภ สระแกว 5 ผลงาน  

ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท ผูปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน รองอธิการบดี   



หนา 65 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.3 สงเสริมการผลิตและเผยแพรผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

ลำดับตัวชี้วัด 1.3.1.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผลงานเชิงประจักษ ผลงานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ หรือ

นานาชาติตามเกณฑ กพอ. กำหนด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ number of empirical works Nationally published student academic research or internationally 

according to the criteria prescribed by the Civil Service Commission. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 12 เดือน 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ผลงาน 
คาเปาหมาย 270 
คำนิยามตัวชี้วดั ผลงานการเผยแพร หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ไดรับการตีพิมพในรายงานการ

สืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผูประเมิน
บทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 

1. การเผยแพรระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 สถาบัน 
และรวมกันไมนอยกวา รอยละ 25  

2. การเผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากตางประเทศไมนอยกวา 3 สถาบัน และ
รวมกันไมนอยกวา รอยละ 25 

การตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง บทความที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล TCI หรือ 
ฐานขอมูลสากลตามเกณพ กพอ. กำหนด 

แบบฟอรมการรายงาน รายงานตามรูปแบบที่ กองพัฒนานักศึกษากำหนด (One Page) 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด หนวยงานรายงานมายัง กองพัฒนานักศึกษา เพือ่รวบรวม 
การนำไปใชประโยชน เพื่อยกระดับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. วาที่รอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 ผลงาน 

2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 ผลงาน 
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 50 ผลงาน 
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 70 ผลงาน 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 30 ผลงาน 
6. 941อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 20 ผลงาน 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร 45 ผลงาน 
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15 ผลงาน 
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ สระแกว 15 ผลงาน  

ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท ผูปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยปยะ สวงนสิน รองอธิการบดี 

 
  



หนา 66 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธที่ 1.4 เสริมสรางความรูและทักษะ soft skill ของนักศึกษาใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
และเปนท่ียอมรับของสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 1.4.1.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนวิศวกรสังคมที่เกิดจากการบมเพาะของมหาวิทยาลัย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of social engineers born from university incubation. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด คน 
คาเปาหมาย 245 
คำนิยามตัวชี้วดั วิศวกรสังคม หมายถึง นักศึกษาที่ผานการบมเพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเปนวิศวกรสังคม 4 

ประการ ไดแก ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงเหตุ-ผล เห็นปญหาเปนส่ิงทาทาย ทักษะในการส่ือสารองคความรูเพื่อ
แกปญหา ทักษะการทำงานรวมกับผูอื่นปราศจากขอขัดแยง และทักษะการสรางนวัตกรรมเพื่อสังคม 

แบบฟอรมการรายงาน รายงานตามรูปแบบที่ กองพัฒนานักศึกษา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด กองพัฒนานักศึกษารายงานรวบรวม 
การนำไปใชประโยชน ยุทธศาสตรราชภัฎทองถิ่น  

ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวบัวทพิย บุญประเสริฐ กองพัฒนานักศึกษา 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาวบัวทิพย บุญประเสริฐ กองพัฒนานักศึกษา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน รองอธิการบดี 

 



หนา 67 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธที่ 1.4 เสริมสรางความรูและทักษะ soft skill ของนักศึกษาใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
และเปนท่ียอมรับของสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 1.4.1.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากวิศวกรสังคมที่นำไปแกไขปญหาและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทองถ่ิน 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The number of innovations created by social engineers to solve problems and bring about 

change in the local community. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ผลงาน 
คาเปาหมาย 5 
คำนิยามตัวชี้วดั นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่นักศึกษาคิดคนหรือประดิษฐขึ้นมาใหมหรือสิ่งที่มีอยูแลวที่ปรับปรุงใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในชุมชน 
สูตรคำนวณ/เกณฑ นวัตกรรม หมายถึง  
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด กองพัฒนานักศึกษารายงานรวบรวม 
การนำไปใชประโยชน ยุทธศาสตรราชภัฎทองถิ่น  

ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวบัวทพิย บุญประเสริฐ กองพัฒนานักศึกษา 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาวบัวทิพย บุญประเสริฐ กองพัฒนานักศึกษา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน รองอธิการบดี 



หนา 68 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธที่ 1.4 เสริมสรางความรูและทักษะ soft skill ของนักศึกษาใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
และเปนท่ียอมรับของสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 1.4.1.3  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผูประกอบการใหมฝกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบมเพาะของมหาวิทยาลัย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of new entrepreneurs practicing (Startup) arising from the incubation of the university. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ธุรกิจ 
คาเปาหมาย 5 
คำนิยามตัวชี้วดั ผูประกอบการใหมฝกหัด (Startup) หมายถึง นักศึกษา ศิษยเกา บุคคลภายนอก ที่ผานการบมเพาะ

ทักษะการเปนผูประกอบการ และสามารถจัดทำแผนธุรกิจสูการพัฒนาธุรกิจของตนเอง 
การบมเพาะ หมายถึง การใหคำปรึกษา ความรูและความเขาใจในการดำเนินงาน ตั้งแตเริ่มตนของการ

เปนผูประกอบการ จนกระทั่งสามารถดำเนินธุรกิจเองได ประสานงานระหวางผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ กับผูรับ
การบมเพาะในการใหคำปรึกษา การจัดดำเนินงานทางดานธุรกิจ เพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจไดในการบมเพาะ
ธุรกิจของผูประกอบการ ซ่ึงเปนคณาจารยหรือนักศึกษาที่มีผลงานสรางสรรคส่ิงประดิษฐ ที่สามารถจัดจำหนาย
ในเชิงพาณิชยได 

รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนผูประกอบการใหมฝกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบมเพาะของมหาวิทยาลัย
ของงานบมเพาะผูประกอบการใหมที่สงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คูเทียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆและ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย 

และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
4. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด อาจารยปวิช เรียงศิริ งานบมเพาะผูประกอบการใหม 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 



หนา 69 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธที่ 1.4 เสริมสรางความรูและทักษะ soft skill ของนักศึกษาใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
และเปนท่ียอมรับของสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 1.4.1.4  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผูประกอบการที่ดำเนินการธุรกิจตามแผนธุรกิจไดจริง/ไดรับรางวัลจากการเปนผูประกอบการ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of entrepreneurs who actually run the business according to the business 

plan/received rewards for being an entrepreneur. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ราย 
คาเปาหมาย 1 
คำนิยามตัวชี้วดั รางวัล หมายถึง รางวัลเชิดชูเกียรติผูประกอบการจากหนวยงานระดับชาติ ต้ังแตระดับกรม หรือกระทรวงขึ้น

ไป 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนผูประกอบการใหมฝกหัด (Startup) ที่ดำเนินการธุรกิจตามแผนธุรกิจไดจริงหรือไดรับรางวัลจากการ

เปนผูประกอบการ 
รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนผูประกอบการใหมฝกหัด (Startup) ที่ดำเนินการธุรกิจตามแผนธุรกิจไดจริง

หรือไดรับรางวัลจากการเปนผูประกอบการของงานบมเพาะผูประกอบการใหมที่สงมายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

แบบฟอรมการรายงาน  
คูเทียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย 

และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
4. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด อาจารยปวิช เรียงศิริ งานบมเพาะผูประกอบการใหม 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 



หนา 70 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธที่ 1.4 เสริมสรางความรูและทักษะ soft skill ของนักศึกษาใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
และเปนท่ียอมรับของสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 1.4.2.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของนักศึกษาที่สอบผานทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) ตอจำนวนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Digital Literacy Certification (IC3) 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 2 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 90 
คำนิยามตัวชี้วดั ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถดานคอมพิวเตอร โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับความรูทั่วไป 

การใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเอกสาร การคำนวณ การนำเสนอ และอินเทอรเน็ต  
Digital Literacy Certification (IC3) คือ การประเมินทักษะดานการใช Digital Literacy โดยใช

มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู ความสามารถในการใชงานทักษะดานฮารดแวร ซอฟตแวร โปรแกรม
สำนักงานสำเร็จรูป อินเทอรเน็ต และการจัดการกับระบบโครงขายระดับพื้นฐาน (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.) 

The International Computer Driving License (ICDL) คือ โปรแกรมทดสอบวัดระดับทักษะ
ความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร ความรู พื ้นฐานการใชคอมพิวเตอรการสื ่อสารทาง
อินเทอรเน็ตและอื่นๆ ที่จำเปนสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา คนทำงาน และบุคคลทั่วไปในโลกยุคดิจิทัลทุกวนั 
(ที่มา ICDL ประเทศไทย) 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนนกัศึกษาที่สอบผานทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล X 100 
จำนวนนกัศึกษาชั้นปที ่3 ทั้งหมด 

รายการขอมูลสารสนเทศ จำนวนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ทั้งหมดที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 ขอมูลจากระบบทะเบียน 
สำนักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สำรวจจำนวนนักศึกษาที่สอบผานมาตรฐาน IC3 หรือ ICDL 
การนำไปใชประโยชน เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการใชงานทักษะดานฮารดแวร ซอฟตแวร โปรแกรมสำนักงาน

สำเร็จรูป และอินเทอรเน็ต  
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด อาจารย ดร.ประพรรธน พละชวีะ และนางอารีย ทพิรส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยทักษิณา วิไลลักษณ ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด อาจารยไชย  มีหนองหวา รองอธิการบดี 



หนา 71 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธที่ 1.4 เสริมสรางความรูและทักษะ soft skill ของนักศึกษาใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
และเปนท่ียอมรับของสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 1.4.2.2.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของนักศึกษาที่สอบผานทักษะดานภาษาอังกฤษตอจำนวนนักศึกษาชั้นปสุดทาย (CEFR) 

- ระดับ B1 (ปริญญาตร)ี 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of students who pass the English language proficiency test per final year student 

number (CEFR) - Level B1 (Bachelor) 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 2 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 80 
คำนิยามตัวชี้วดั ทักษะดานภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปน

สากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
The Common European Framework of Reference for Languages หร ือ CEFR ค ือ  ต ัววัด

มาตรฐานสากลที่ใชในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะแบงออกเปน 6 ระดับ ตั้งแต A1 
สำหรับผูเร่ิมตน ไปจนถึง C2 สำหรับระดับเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 6 ระดับ ไดแกระดับ A1, A2, B1, B2, C1, 
และ C2 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนนกัศึกษาที่สอบผานทักษะดานภาษาอังกฤษ X 100 
จำนวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายทั้งหมด 

การนำไปใชประโยชน พัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานภาษา 
ใชประกอบการสมัครงาน 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด อาจารยอิสรา นามตาป งานศูนยภาษา 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 



หนา 72 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธที่ 1.4 เสริมสรางความรูและทักษะ soft skill ของนักศึกษาใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
และเปนท่ียอมรับของสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 1.4.2.2.2 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของนักศึกษาที่สอบผานทักษะดานภาษาอังกฤษตอจำนวนนักศึกษาชั้นปสุดทาย (CEFR) 

- ระดับ B2 (บัณฑิตศึกษา) 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of students who pass the English language proficiency test per final year student 

number (CEFR) - Level B2 (Graduate Studies) 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 2 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 80 
คำนิยามตัวชี้วดั ทักษะดานภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปน

ส า ก ล  ( The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) The Common 
European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR คือ ตัววัดมาตรฐานสากลที่ใชในการวัด
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะแบงออกเปน 6 ระดับ ตั้งแต A1 สำหรับผูเริ่มตน ไปจนถึง C2 
สำหรับระดับเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 6 ระดับ ไดแกระดับ A1, A2, B1, B2, C1, และ C2  

ระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง นักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
ชั้นปสุดทาย หมายถึง นักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษารายวิชาครบถวนตาม

โครงสราง/แผนการเรียนที่หลักสูตรกำหนด 
ผานทักษะดานภาษาอังกฤษระดับ B2 หมายถึง การผานการเรียน การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
และไดรับใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2 จากโปรแกรมบทเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบตาม

มาตรฐาน CEFR หรือ ผานการทดสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษโดยมีระดับคะแนนเทียบเทาระดับ 
B2 จากศูนยหรือสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐาน หรือสอบผานรายวิชา
ภาษาอังกฤษที่เทียบเทาระดับ B2 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนนกัศึกษาที่สอบผานทักษะดานภาษาอังกฤษ X 100 
จำนวนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

รายการขอมูลสารสนเทศ ผลการทดสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษที่ผานในระดับ B2 ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิต 

แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการรายงาน ตามท่ี บว. กำหนด 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด รายชื่อผูที่สอบผาน การผานการเรียน การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และไดรับใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับ B2 จากโปรแกรมบทเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบตามมาตรฐาน CEFR 
การนำไปใชประโยชน พัฒนาและเสริมสรางทักษะดานภาษา เพื่อการทำวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ใชในชีวิตประจำวัน และ

หนาที่การงาน 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวสมลักษณ เทินสระเกษ นางสาวอัจฉรา ศรีอาภยั และนางสาววิชุดา ชาวไทย บัณฑิตวิทยาลัย  
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยปาริชาต ผดุงศิลป รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



หนา 73 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธที่ 1.4 เสริมสรางความรูและทักษะ soft skill ของนักศึกษาใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
และเปนท่ียอมรับของสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 1.4.3.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนโครงการที่พัฒนา Soft Skill ใหกับนักศึกษา 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of projects that develop soft skills for students. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด โครงการ 
คาเปาหมาย 10 
คำนิยามตัวชี้วดั โครงการที่พัฒนา Soft Skill หมายถึง โครงการพัฒนา Soft Skill ที่สอดคลอง Skill Set ของสาขาวิชาที่มี

การสำรวจความตองการ Skill Set ของตลาดแรงงาน โดยระบุไวในหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงคของ
โครงการ โดยมีการประเมินความสำเร็จของโครงการที่สอดคลองตอ Skill Set ของตลาดแรงงาน 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 โครงการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 โครงการ 
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 โครงการ 
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 1 โครงการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 โครงการ 
6. 954อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร 1 โครงการ 

7. อาจารย ดร.สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม คณะครุศาสตร 1 โครงการ 
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 โครงการ 
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ สระแกว 1 โครงการ 
10. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย บัณฑิตวิทยาลัย  1 โครงการ 
11. นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กองพฒันานักศึกษา 1 โครงการ 

ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาววราภรณ  ไชยสุริยานันท ผูปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน รองอธิการบดี  
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.5 พัฒนาการผลิตครูใหมีคุณภาพและไดรับมาตรฐานวิชาชีพครู 

ลำดับตัวชี้วัด 1.5.1.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของอาจารยครุศาสตร ที่ไดรับรางวัล เชิดชูเกียรติหรือ ไดรับรางวัล ดานการจัดการเรียนรูและการ

ฝกหัดครู 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of Teachers of Education award Honor or receive an award for learning 

management and teacher training. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 10 
คำนิยามตัวชี้วดั รางวัลเชิดชูเกียรติ หรือ รางวัลดานการจัดการเรียนรูและการฝกหัดครู หมายถึง รางวัลที่คณาจารยไดรับ

จากการประกวด โดยมีผลงานตามเกณฑและผานการประเมินคัดเลือก เพื่อใหไดรับรางวัลและการยกยอง
ประกาศเกียรติคุณในดานที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนหรือการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ระดับชาติ หมายถึง รางวัลที่เปนหนวยงานระดับกรมขึ้นไปเปนผูใหรางวัล หรือเปนรางวัลที่หนวยงานอื่น
ที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศเปนผูใหรางวัล 

ระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลที่เปนหนวยงานระหวางประเทศเปนผูใหรางวัล 
สูตรคำนวณ/เกณฑ (จำนวนอาจารยครุศาสตรที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือไดรับรางวัลจากการประชุมวิชาการดานการจัดการ

เรียนรูและการฝกหัดครูในระดับชาติ + นานาชาติ) X 100 
จำนวนอาจารยครุศาสตรทั้งหมด 

วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สอบถามขอมูลจากหลักสูตร 
การนำไปใชประโยชน ประกันคุณภาพหลักสูตร  

ขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยธญัวรัตน ปนทอง และนางสาวสุดชีวา พูลเกษม คณะครุศาสตร 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน รองคณบดคีณะครุศาสตร 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ชวยศาสตราจารยจิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.5 พัฒนาการผลิตครูใหมีคุณภาพและไดรับมาตรฐานวิชาชีพครู 

ลำดับตัวชี้วัด 1.5.2.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของนักศึกษาครูที่สอบผานดานเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3)  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of students and teachers who passed the Digital Technology Exam (IC3) 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 90 
คำนิยามตัวชี้วดั ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถดานคอมพิวเตอร โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู

ทั่วไป การใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเอกสาร การคำนวณ การนำเสนอ และอินเทอรเน็ต  
Digital Literacy Certification (IC3) คือ การประเมินทักษะดานการใช Digital Literacy โดยใช

มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู ความสามารถในการใชงานทักษะดานฮารดแวร ซอฟตแวร โปรแกรม
สำนักงานสำเร็จรูป อินเทอรเน็ต และการจัดการกับระบบโครงขายระดับพื้นฐาน (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.) 

The International Computer Driving License (ICDL) คือ โปรแกรมทดสอบวัดระดับทักษะ
ความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร ความรู พื ้นฐานการใชคอมพิวเตอร การสื ่อสารทาง
อินเทอรเน็ตและอื่นๆ ที่จำเปนสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา คนทำงาน และบุคคลทั่วไปในโลกยุคดิจิทัล (ที่มา 
ICDL ประเทศไทย) 

นักศึกษาคร ูหมายถึง นักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนนกัศึกษาคณะครุศาสตรที่สอบผานทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 X 100 

จำนวนนกัศึกษาคณะครุศาสตรที่เขารับการสอบ 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สำรวจจำนวนนักศึกษาที่ครูที่สอบผานมาตรฐาน IC3 หรือ ICDL 
การนำไปใชประโยชน การประกันคุณภาพหลักสูตร  

การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานคณบดี และมหาวิทยาลัย 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด อาจารย ดร.ประพรรธน พละชวีะ และนางอารีย ทพิรส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยทักษิณา วิไลลักษณ ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด อาจารยไชย  มีหนองหวา รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.5 พัฒนาการผลิตครูใหมีคุณภาพและไดรับมาตรฐานวิชาชีพครู 

ลำดับตัวชี้วัด 1.5.2.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของนักศึกษาครูที่สอบผานทักษะดานภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับ B1)  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of students and teachers who passed the English language skills test (CEFR level 

B1) 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 2 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566  

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 80 
คำนิยามตัวชี้วดั ทักษะดานภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปน

สากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
The Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR ค ือ ตัว

วัดมาตรฐานสากลที่ใชในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะแบงออกเปน 6 ระดับ ตั้งแต A1 
สำหรับผูเร่ิมตน ไปจนถึง C2 สำหรับระดับเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 6 ระดับ ไดแกระดับ A1, A2, B1, B2, C1, 
และ C2  

นักศึกษาคร ูหมายถึง นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนนกัศึกษาครูที่สอบผานทกัษะดานภาษาอังกฤษระดับ B1 X 100 

จำนวนนกัศึกษาครูชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตรทั้งหมด 
การนำไปใชประโยชน พัฒนาการจัดกิจกิจกรรม 

ใชประกอบการสมัครงาน 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด อาจารยอิสรา นามตาป ศูนยภาษา 
ผูรายงานตัวชี้วัด อาจารยอิสรา นามตาป ศูนยภาษา    
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ตามความเชี่ยวชาญดานวิชาการและวิชาชีพ 
ลำดับตัวชี้วัด 1.6.1.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนนักศึกษาคงอยูหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of students remaining in the bachelor's degree program and graduate studies. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 2 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

คร้ังที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
คร้ังที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

หนวยวัด คน 
คาเปาหมาย 9,000 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2565 
การนำไปใชประโยชน รวบรวมขอมูลในการจัดการความรูกรณีนักศึกษาลดลงเพื่อวางแผนการเพิ่มจำนวนนักศึกษา 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 200 คน  

2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 800 คน  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,800 คน 
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 1,800 คน 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,200 คน 
6. 957อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 600 คน 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนา จอยเจริญ คณะครุศาสตร 1,800 คน 
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 400 คน 
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ สระแกว 600 คน  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 



หนา 78 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ตามความเชี่ยวชาญดานวิชาการและวิชาชีพ 
ลำดับตัวชี้วัด 1.6.1.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตร ดานวิทยาศาสตร

และดานสังคมศาสตร 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The number of courses that have improved or developed courses that are integrated between 

sciences. science and social science. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 2 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด หลักสูตร 
คาเปาหมาย 2 
คำนิยามตัวชี้วดั หลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวางศาสตรดาน

วิทยาศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพกับดานสังคมศาสตร หมายถึง หลักสูตรที่เกิดจากความรวมมือกัน
ระหวางคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพกับดานสังคมศาสตร โดยผาน
ความเห็นชอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมกับ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร 1 หลักสูตร  

2. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมกับผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา 
พักตรวิไล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 หลักสูตร 

3. นางสาวพัชรพร เรียงวงษ คณะสาธารณสุขศาสตร รวมกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน  
คณะครุศาสตร 1 หลักสูตร 

4. ผูชวยศาสตราจารยจิตเจริญ ศรขวัญ คณะครุศาสตร รวมกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พกัตรวิไล  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 หลักสูตร  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 



หนา 79 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ตามความเชี่ยวชาญดานวิชาการและวิชาชีพ 
ลำดับตัวชี้วัด 1.6.1.3  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของการเบิกใชงบประมาณดานวิชาการ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of Academic Budget Disbursement. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 80 
คำนิยามตัวชี้วดั งบประมาณดานวิชาการ ไดแก คาตอบแทนการสอน คานิเทศ คาตอบแทนคณะกรรมการควบคุมและสอบ

วิทยานิพนธ คาตอบแทนคณะกรรมการหลักสูตร มอบทุนการศึกษา คาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนการเบิกใชเงินงบประมาณดานวชิาการ X 100 

จำนวนเงินงบประมาณดานวิชาการทั้งหมด 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร  
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ สำนักสงเสริมการเรียนรูและงานทะเบียน 
10. นางสาวรุงนภา สมัครกสิกิจ กองพัฒนานักศึกษา 
11. นางสาวจีรดา ทองอินทร บัณฑิตวิทยาลัย 

ผูรายงานตัวชี้วัด นางรัตนาภรณ หลาสมบูรณ กองกลาง (งานการเงินและบัญชี) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 



หนา 80 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
สำหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ตามความเชี่ยวชาญดานวิชาการและวิชาชีพ 
ลำดับตัวชี้วัด 1.6.1.4  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 

ป ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350 กิโลเมตรตอจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of bachelor's graduates who are employed or engaged in a career after graduation 

within one year in the university area responsible for 350 kilometers per total graduates. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 70 
คำนิยามตัวชี้วดั รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 

ป ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350 กิโลเมตร ตอจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด พื้นที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350 กโิลเมตร ประกอบไปดวย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธาน ีพิจิตร พิษณุโลก 
สระบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี นครราชศรีมา ชลบุรี สระแกว จันทบุรี ประจวบคีรีขนัธ ฉะเชิงเทรา ตราด เพชรบุรี 
ราชบุรี ชัยนาท สมุทรปราการ สิงหบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อางทอง กำแพงเพชร อุทัยธาน ี
นครสวรรค และพระนครศรีอยุธยา 

สูตรคำนวณ/เกณฑ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดมีงานทำหรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350 กโิลเมตร x 100 

จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สสว.ทำบันทึกขอความสงแบบฟอรมขอคำถามการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพไปยังคณะ คณะทำการสงไปยัง

หลักสูตรเพื่อดำเนินการสำรวจการมีงานทำ 
การนำไปใชประโยชน รายงานการประกันคุณภาพ 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบโจทยผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. อาจารยกุลภัสรชา มาอุน ผูชวยศาสตรจารยกริช เรืองไชย อาจารยนลพรรณ ขนัติกุลานนท และ 

อาจารยจันทรรัตน จาริกสกุลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร  
7. ผูชวยศาสตราจารยธญัวรัตน ปนทอง คณะครุศาสตร  
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. อาจารยคณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ สระแกว 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 



หนา 81 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพและตอบโจทยการพัฒนา
ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ 

ลำดับตัวชี้วัด 2.1.1.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแกไข

ปญหา ความเหลื่อมล้ำ เสริมสรางพลังทางสังคม เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและทองถ่ินในการพัฒนา
ตนเองและจัดการตนเอง 

ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of contracts or research projects supported by government and private sectors to 
resolve the issue bias social empowerment Empowering communities and localities to develop 
themselves and manage themselves. 

ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด สัญญา/โครงการ 
คาเปาหมาย 10 
คำนิยามตัวชี้วดั โครงการวิจัยที่มีการเซ็นสัญญารับทุนการอุดหนุนวิจัยระหวางผูรับทุนและผูใหทุนจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนที่แกไขปญหาความไมเทาเทียมกันปรากฏในทุกๆ เร่ือง ทุกๆ พื้นที่ ทุกๆ ภาคสวน และทุกๆ เวลา 
รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที ่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการแกไขปญหา ความเหลื่อมล้ำ เสริมสรางพลังทางสังคม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและ
ทองถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเองของคณะและหนวยงานตางๆ ที่สงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆและ
สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 

การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย  
2. การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 

3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 

4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 

5. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
7. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 สัญญา/โครงการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 สัญญา/โครงการ 
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 สัญญา/โครงการ 
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 1 สัญญา/โครงการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 สัญญา/โครงการ 
6. 150อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร 1 สัญญา/โครงการ 
7. อาจารย ดร.พิมพลักษณ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร 1 สัญญา/โครงการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 สัญญา/โครงการ 
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแกว 1 สัญญา/โครงการ 
10. นายฉัตร เจนชยั โรงเรียนสาธิตมรวอ.  1 สัญญา/โครงการ 
11. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา 1 สัญญา/โครงการ  
12. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 สัญญา/โครงการ 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 82 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพและตอบโจทยการพัฒนา
ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ 

ลำดับตัวชี้วัด 2.1.1.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The number of research and innovations that respond to development needs spatial and 

topical. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ผลงาน 
คาเปาหมาย 30 
คำนิยามตัวชี้วดั การพัฒนาเชิงพื้นที่เชิงประเด็น หมายถึง การสรางกระบวนการ เรียนรูและสรางความเชาใจในสาเหตุของ

ปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาแบบบูรณาการรวมกันกับ ทุกภาคสวน เนนการพัฒนาที ่มาจากความ
ตองการของชุมชน 

รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นของ
คณะและหนวยงานตางๆที่สงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆและ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย  

2. การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 

3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 

4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 

5. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
7. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวนิศารัตน ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ผลงาน 
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ผลงาน 
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 ผลงาน 
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 3 ผลงาน 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 ผลงาน 
6. 972อาจารยพิชสุดา เดชบุญ และอาจารยธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร 3 ผลงาน 

7. อาจารย ดร.พิมพลักษณ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร 3 ผลงาน 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3 ผลงาน 
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแกว 1 ผลงาน 
10. นายฉัตร เจนชยั โรงเรียนสาธิตมรวอ.  1 ผลงาน 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 83 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธท่ี 2.2. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
ลำดับตัวชี้วัด 2.1.2.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ องคความรูใหมที่เกิดจาก ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนใน

การแกไขปญหาชุมชนโดยใชกระบวนการวิจัย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The number of innovations, inventions, new knowledge arising from cooperation with 

government or private agencies in solving community problems by using research processes. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565          ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566         ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ผลงาน 
คาเปาหมาย 50 
คำนิยามตัวชี้วดั นวัตกรรม หมายถึง แนวคิดใหม หรือสิ่งประดิษฐใหม ที่ตอยอดและใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลวให

ทันสมัยยิ่งขึ้น 
สิ่งประดิษฐ หมายถึง งานที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐขึ้นตาม

วัตถุประสงคที่หลากหลาย หรือเพื่อความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพื่อประโยชนใชสอย 
องคความรู ใหม หมายถึง ความรูที ่เกิดขึ้นตอเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถายทอดจาก

ประสบการณ หรือ จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยความรูเกิดขึ้นนั้นผูรับสามารถนำไปใชไดโดยตรง 
หรือสามารถนำมาปรับใชได เพื่อใหเหมาะกับสถานการณหรืองานที่กระทำอยูเปนความรูที่เกิดขึ้นตอเรื่องใด
เร่ืองหนึ่ง โดยความรูที่เกิดขึ้นนั้นผูรับสามารถนำไปใชในลักษณะตาง ๆ ได 

กระบวนการวิจัย หมายถึง เปนการจัดลำดับขั้นตอนของการวิจัยใหดำเนินการอยางตอเนื่องต้ังแต เร่ิมตน
จนกระทั่งสำเร็จ ชวยใหเห็นภาพรวมของการทำวิจัยอยางชัดเจนและนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ประสบ
ความสำเร็จ   

รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ องคความรูใหมที่เกิดจาก ความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนในการแกไขปญหาชุมชนโดยใชกระบวนการวิจัย ของคณะและหนวยงานตางๆ ที่สงมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ผลงาน 

2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 ผลงาน 
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 ผลงาน  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 6 ผลงาน  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 ผลงาน  
6. 171อาจารยพิชสุดา เดชบุญ และอาจารยธธิธา เวียงปฏิ  คณะสาธารณสุขศาสตร 6 ผลงาน 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร 6 ผลงาน  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 6 ผลงาน  
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแกว 12 ผลงาน  
10. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด  สถาบันวิจยัและพัฒนา 1 ผลงาน  
11. นายฉัตร เจนชยั โรงเรียนสาธิตมรวอ. 1 ผลงาน 
12. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 3 ผลงาน  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 

 



หนา 84 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธท่ี 2.2. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
ลำดับตัวชี้วัด 2.2.1.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนา เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ที่ตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติและนานาชาติตอจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of research and innovation results responding to development needs spatial and 

topical published nationally and internationally per total number of research papers. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 45 
คำนิยามตัวชี้วดั ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงประเด็น หมายถึง เชิงประเด็นดานการจัดการเรียนรู  

ดานการบริการและการทองเทีย่ว  ดานการเกษตรและอาหาร ดานการสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่และ 

เชิงประเด็นที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ X 100 
จำนวนผลงานวจิัยทั้งหมด 

รายการขอมูลสารสนเทศ ขอมูลจากการสงโครงการวิจัยเพื่อทำการเบิกคาตีพิมพวารสาร 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย  

2. การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
5. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
7. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. 183อาจารยพิชสุดา เดชบุญ และอาจารยธธิธา เวียงปฏ ิคณะสาธารณสุขศาสตร  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร  
8. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแกว  
9. นางสาวศุภลักษณ จันทรวงศ งานวิชาศึกษาทั่วไป  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธท่ี 2.2. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
ลำดับตัวชี้วัด 2.2.1.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของจำนวนบทความวิจัยของอาจารยที่ไดรับการอางอิงจากฐาน TCI กลุม 1 (ยอนหลัง 5 ป) ตอ

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of professors' research articles referenced from TCI Group 1 bases (five years past) 

for total research papers. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 10 
คำนิยามตัวชี้วดั การอางอิง หมายถึง การระบุแหลงที่มาของแนวคิดหรือขอมูลที่ปรากฏในรายงานวิจัยของผูเขียน 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนบทความวจิัยของอาจารยที่ไดรับการอางอิงจากฐาน TCI กลุม 1 (ยอนหลัง 5 ป) X 100 

จำนวนผลงานวจิัยทั้งหมด 
รายการขอมูลสารสนเทศ ขอมลจากการสงโครงการวิจัยเพื่อทำการเบิกคาตีพิมพวารสาร 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย  

2. การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
5. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
7. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. 987อาจารยพิชสุดา  เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร  

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแกว  
10. นางสาวธิดา โยธากุล บัณฑิตวิทยาลัย 
11. นางสาวศุภลักษณ จันทรวงศ  งานวิชาศึกษาทั่วไป  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี  
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธท่ี 2.2. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
ลำดับตัวชี้วัด 2.2.1.3  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของจำนวนบทความวิจัยของอาจารยที่ไดรับอางอิงจากฐานขอมูลนานาชาติ Q1-Q4 (ยอนหลัง 5 

ป) ตอจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of professors' research papers received from international databases Q1 - Q4  ( 5 

years past) per total number of research papers. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565          ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566         ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 5 
คำนิยามตัวชี้วดั การอางอิง หมายถึง การระบุแหลงที่มาของแนวคิดหรือขอมูลที่ปรากฏในรายงานวิจัยของผูเขียน 

คา Q หมายถึง Quartile score ของวารสารในแตละสาขาวิชา (subject categories) 
Q1 = top position (the highest 25% of data หร ือวารสารท ี ่ม ีอ ันด ับต ั ้ งแต   75th-99th 

percentile เปน กลุมวารสารที่ดีที่สุดในสาขานี้) 
Q2 = middle-high position (อยูระหวาง top 50% และ top 25% หรือวารสารที่มีอันดับต้ังแต 

50th-74th percentile) 
Q3 = middle-low position (อยูระหวาง top 75% และ top 50% หรือวารสารที่มีอันดับตั้งแต 

25th-49th percentile) 
Q4 = bottom position (bottom 25% หรือวารสารที่มีอันดับต้ังแต 0th-24th percentile) 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนบทความวิจัยของอาจารยที่ไดรับอางอิงจากฐานขอมูลนานาชาติ Q1-Q4 (ยอนหลัง 5 ป)X100 
                                         จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดยอนหลัง 5 ป 

รายการขอมูลสารสนเทศ ขอมูลจากการสงโครงการวิจัยเพื่อทำการเบิกคาตีพิมพวารสาร 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย  

2. การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
5. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
7. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. 995อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร  

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแกว  
10. นางสาวศุภลักษณ จันทรวงศ  งานวิชาศึกษาทั่วไป  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 87 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธท่ี 2.2. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
ลำดับตัวชี้วัด 2.2.1.4  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ

เพื่อยกระดับมาตรฐาน/ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การฝกหัดครูตอจำนวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรของอาจารยทั้งหมด 

ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of research and learning innovations published nationally or internationally to raise 
standards/in basic education/teacher training per number of research published. of all 
teachers. 

ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 15 
คำนิยามตัวชี้วดั อาจารยท ั ้งหมด หมายถึง อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร และครูสังกัดโรงเร ียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน/ฝกหัดครู X 100 
จำนวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรของอาจารยทั้งหมด 

รายการขอมูลสารสนเทศ ขอมลจากการสงโครงการวิจัยเพื่อทำการเบิกคาตีพิมพวารสาร 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย  

2. การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
5. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
7. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. 206นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ   
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร   
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร   
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแกว   
10. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา 
11. นายฉัตร เจนชยั โรงเรียนสาธิต   

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธท่ี 2.2. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
ลำดับตัวชี้วัด 2.2.2.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนรายไดที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญาที่ไดรับการตอยอดเชิงพาณิชย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Amount of revenue generated from commercially enhanced intellectual property. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด บาท 
คาเปาหมาย 3,000,000 
คำนิยามตัวชี้วดั ทรัพยสินทางปญญา ไดแก อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการคา จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ตอยอดเชิงพาณิชย หมายถึง การนำเอาสิ่งประดิษฐที่มี ความสมบูรณจนใชงานได นำมาขยายผลและ
นำไปสู การใชประโยชนโดยทั ่วไป ทำใหเกิดประโยชน ทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจได และสามารถกอใหเกิดรายได 

สูตรคำนวณ/เกณฑ รายไดที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญาที่ไดรับการตอยอดเชิงพาณิชย 
รายการขอมูลสารสนเทศ ขอมูลจากการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย  

2. การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
5. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
7. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวจริยา นามดา คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ มรวอ.สระแกว  
10. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา 
11. นายฉัตร เจนชยั โรงเรียนสาธิต  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 89 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธท่ี 2.2. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
ลำดับตัวชี้วัด 2.2.3.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติรวมกับภาคีเครือขายตอปงบประมาณ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of national and international academic conferences with network partners per fiscal 

year. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันท่ี 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด คร้ัง 
คาเปาหมาย 5 
คำนิยามตัวชี้วดั การประชุมวิชาการ หมายถึง การจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติรวมกับภาคีเครือขายที่จัด

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนเจาภาพรวมและเขารวมการจัดประชุมทาง
วิชาการ 

ภาคีเครือขาย หมายถึง กลุมบุคคล องคกรที่มีเปาหมายรวมกัน มารวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพื่อทำ
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย(รวมคิด / วางแผน รวมทำ รวมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธแนวราบ มีความ
เสมอภาค และเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง 

สูตรคำนวณ/เกณฑ  
รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติรวมกับภาคีเครือขาย ตอปงบประมาณ ของ

คณะและหนวยงานตางๆที่สงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย  

2. การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
5. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
7. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 คร้ัง 
2. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 1 คร้ัง 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 คร้ัง 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร 1 คร้ัง 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 คร้ัง 
6. นายฉัตร เจนชยั โรงเรียนสาธิตมรวอ. 1 คร้ัง 
7. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา จำนวน 2 คร้ัง 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 90 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธท่ี 2.3. พัฒนาศักยภาพการสรางสรรคผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคตามความเชี่ยวชาญของ

ศาสตร 
ลำดับตัวชี้วัด 2.3.1.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของงานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือของ PMUs ชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดยอมตอจำนวน

งานวิจัยทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of research produced by collaborations of PMUs, communities, small and medium-

sized businesses per total number of research studies. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันท่ี 15 ธันวาคม 2565          ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2566         ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 20 
คำนิยามตัวชี้วดั Program Management Unit (PMUs) หมายถึง กลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยดาน ววน. 

โดยหนวยงานบริหารจัดการโปรแกรม “9 พีเอ็มยู : หนวยหนุนทุนวิจัย” ประกอบดวย 
1. สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
2. สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) 
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคการมหาชน (สวก.) 
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 
5. หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  
6.หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย 

และสรางนวัตกรรม (บพค.)  
7.หนวยบริหารจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) 
8.สถาบันวัคซีนแหงชาติ      
9. ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร องคการมหาชน (TCELS) 
ชุมชน หมายถึง หมูชน, กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน 

ธุรกิจขนาดกลาง หมายถึง ธุรกิจที่ มีลักษณะการบริหารงานอยางอิสระ ผูบริหารมักเปนเจาของกิจการ การ
จัดหาเงินมาลงทุนธุรกิจเปน เงินทุนสวนตัว และการดำเนินงานจะทำภายในทองถิ่น 

ธุรกิจขนาดยอม หมายถึง ธุรกิจที่เปนอิสระมีเอกชน เปนเจาของ ดำเนินการโดยเจาของเอง ไมเปน
เคร่ืองมือของธุรกิจใด ไมตกอยูภายใตอิทธิพล ของบุคคล หรือธุรกิจอื่น 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนงานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือของ PMUs ชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม   X   100 
                                               จำนวนงานวิจัยทั้งหมด 

คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. 1017อาจารยพิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร  

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแกว  
10. นางสาวธิดา โยธากุล บัณฑิตวิทยาลัย 
11. นายฉัตร เจนชยั โรงเรียนสาธิตมรวอ.   
12. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 91 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธท่ี 2.3. พัฒนาศักยภาพการสรางสรรคผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคตามความเชี่ยวชาญของ

ศาสตร 
ลำดับตัวชี้วัด 2.3.1.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผูประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) ที่ไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Social Entrepreneur. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันท่ี 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ราย 
คาเปาหมาย 5 
คำนิยามตัวชี้วดั ผูประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) หมายถึง บุคคลที่มีความมุงมั่นและความต้ังใจที่จะลงทุน

ลงแรงของตนเองเพื่อทำกิจกรรมใดๆ ทั้งในรูปของธุรกิจที่แสวงหากำไร เพื่อนำกำไรที่เกิดขึ้นไปใชเพื่อการสราง
ความเขมแข็งใหกับสังคม และในรูปของธุรกิจหรือกิจการที่ไมแสวงหากำไร ที่ดำเนินการโดยมีเปาหมายหลักไป
เพื่อทำใหสังคมดีขึ้น โดยไดรับการอบรม บมเพาะ และพัฒนาจากมหาวิทยาลัย 

รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนผูประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) ที่ไดรับการพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยของงานบมเพาะผูประกอบการใหมที่สงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย  

2. การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
5. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
7. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 1 ราย 
2. อาจารยเกียรติศักด์ิ รักษาพล คณะครุศาสตร 1 ราย 
3. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน และอาจารยชนัญชิตา อรุณแข วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ราย 
4. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา 3 ราย 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 92 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธท่ี 2.3. พัฒนาศักยภาพการสรางสรรคผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคตามความเชี่ยวชาญของ

ศาสตร 
ลำดับตัวชี้วัด 2.3.2.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผูประกอบการสนับสนุนจากกองทุนเริ่มตนผูประกอบการ (Pre Seed Fund) 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ VRU Pre-Seed Fund 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันท่ี 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด คน 
คาเปาหมาย 5 
รายการขอมูลสารสนเทศ 1. ผลการดำเนินงานจากกองทุนเร่ิมตนผูประกอบการ (Pre-Seed Fund) 

2. ผลจากขอมูลจำนวนผูประกอบการสนับสนุนจากกองทุนเร่ิมตนผูประกอบการ (Pre-Seed Fund) 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย  

2. การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
5. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
7. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที ่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 

กลยุทธท่ี 2.3. พัฒนาศักยภาพการสรางสรรคผลงานวิจยั นวัตกรรม และงานสรางสรรคตามความเชี่ยวชาญของ
ศาสตร 

ลำดับตัวชี้วัด 2.3.3.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของอาจารยที่ทำวิจัยตอจำนวนอาจารยทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of professors doing research per total number of professors. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 50 
คำนิยามตัวชี้วดั อาจารยที่ทำวิจัย หมายถึง อาจารยที่ทำวิจัยมีทุนวิจัยหรือมีผลงานตีพิมพในปงบประมาณนั้น 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนอาจารยที่ทำวิจยั X 100 

จำนวนอาจารยทั้งหมด 
รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนอาจารยที่ทำวิจัยของคณะและหนวยงานตางๆที่สงมายังสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะหขอขอมูลไปยังคณะและหนวยงานตางๆ และ

สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลในทุกส้ินไตรมาสและรายงานไปยังกองนโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน 1. การวางแผนกลยุทธเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย  

2. การบมเพาะผูประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย 
3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 
4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร 
5. การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานวิจัยและงานสรางสรรค 
6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
7. การประชุมคณะกรรมการ UBI 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร  
8. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแกว  
9. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โรงเรียน
เครือขาย และสืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธที่ 3.1. สนับสนุนการบูรณาการเครือขายความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
แกปญหาความเหลื่อมล้ำและเสริมพลังทางสังคม 

ลำดับตัวชี้วัด 3.1.1.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผลงานผลิตภัณฑงานที่เกิดจากความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The number of work products produced in collaboration with social partners to develop local 

communities. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ผลงาน 
คาเปาหมาย 20 
คำนิยามตัวชี้วดั ผลงาน หมายถึง ชุดความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑที่มหาวิทยาลัยรวมมือกับหุนสวนทางสังคม  
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวนิศารัตน ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน  

2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ผลงาน  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 ผลงาน 
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 2 ผลงาน 
5. อาจารยมัชฌกานต เผาสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 ผลงาน 
6. 1039อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร 2 ผลงาน 

7. อาจารยเกียรติศักด์ิ รักษาพล คณะครุศาสตร 1 ผลงาน 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ผลงาน 
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแกว 2 ผลงาน 
10. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 3 ผลงาน 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี  
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โรงเรียน
เครือขาย และสืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธท่ี 3.2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสรางศักยภาพโรงเรียนเครือขายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
ลำดับตัวชี้วัด 3.2.1.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนโรงเรียนเครือขายที่มีแผนและกิจกรรมในการยกระดับการจัดการเรียนรู ที่มีความเปนเลิศ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of network schools that have plans and activities to enhance learning management 

excellence. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันท่ี 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด โรงเรียน 
คาเปาหมาย 35 
คำนิยามตัวชี้วดั แผนและกิจกรรมในการยกระดับการจัดการเรียนรูที ่มีความเปนเลิศ หมายถึง กิจกรรมในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเครือขายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว 

แบบฟอรมการรายงาน มีรูปแบบ template ใหกับผูรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอในรูปแบบเดียวกัน 
การนำไปใชประโยชน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตาจารย ดร.นิติกร ออนโยน คณะครุศาสตร 13 โรงเรียน 

2. นางสาวมานิดา ปามุทา สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 36 โรงเรียน  
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โรงเรียน
เครือขาย และสืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธท่ี 3.2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสรางศักยภาพโรงเรียนเครือขายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
ลำดับตัวชี้วัด 3.2.1.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนโรงเรียนสาธิตตนแบบประจำพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of model schools in the area in Pathum Thani and Sa Kaeo provinces. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 2 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด โรงเรียน 
คาเปาหมาย 2 
คำนิยามตัวชี้วดั โรงเรียนตนแบบ หมายถึง การที่โรงเรียนสาธิตมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

โรงเรียนในเครือขายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนสอน 
การนำไปใชประโยชน การทำการแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมของผูสอนดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งครูผูสอนจะนำนวัตกรรมทางการเรียนรูที่ไดไป
พัฒนาถึงสภาพปญหาและความตองการของผูเรียนในแตละคน 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นายฉัตร เจนชยั โรงเรียนสาธิตมรวอ. 
ผูรายงานตัวชี้วัด ดร.นาร ี คูหาเรืองรอง ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต มรวอ. 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ดร.นารี  คูหาเรืองรอง ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต มรวอ. 



หนา 97 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โรงเรียน
เครือขาย และสืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธท่ี 3.2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสรางศักยภาพโรงเรียนเครือขายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
ลำดับตัวชี้วัด 3.2.2.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแกวเพื่อเปนศูนยปฏิบัติการและการ

วิจัยโรงเรียนในทองถ่ินสูระดับสากล 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Level of success of establishing a demonstration school in Sa Kaeo Province to be an 

operational and research center for local schools to an international level. 
ประเภทตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ระดับ 
คาเปาหมาย 2 
สูตรคำนวณ/เกณฑ 1. มหาวิทยาลัยมีความวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตจังหวัดสระแกว 

เพื่อจัดทำแผนการลงทุนและแผนปฏิบัติการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

2. มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดตั้งที่กำหนดไดไมต่ำกวารอยละ 50 ของ
แผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

3. มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดตั้งที่กำหนดไดไมต่ำกวารอยละ 80 ของ
แผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

4. มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดต้ังที่กำหนดไดครบถวน รอยละ 100 ของ
แผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

5. มีโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแกวเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูและเปน
พลเมืองแหงอนาคต และมีนักเรียนเขาศึกษาเปนไปตามแผนที่กำหนดและรายงานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนา จอยเจริญ คณะครุศาสตร  
2. ดร.นารี คูหาเรืองรอง โรงเรียนสาธิตมรวอ.   

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผูชวยอธิการบดี มรวอ.สระแกว 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน รองอธิการบดี 



หนา 98 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โรงเรียน
เครือขาย และสืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธท่ี 3.3 ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากดวยกลไก BCG Economy Model 
ลำดับตัวชี้วัด 3.3.1.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผลงานเชิงประจักษในการพัฒนาพื้นที่แบบ บูรณาการตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 

Economy 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of empirical contributions in the development of integrated areas according to the 

BCG Economy model 
ประเภทตัวชีว้ัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ผลงาน 
คาเปาหมาย 10 
คำนิยามตัวชี้วดั BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 

Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนแนวคิดการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปยกระดับความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนใหก ับ 4 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curves) ไดแก 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย และ
อุตสาหกรรมการทองเที ่ยวและบริการ โดยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเขาไปชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับผู ผลิตที ่เปนฐานการผลิตเดิม เชน เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนใหเกิด
ผูประกอบการที่ผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม 

รายการขอมูลสารสนเทศ แบบฟอรม จำนวนผลงานเชิงประจักษในการพัฒนาพื้นที่แบบ บูรณาการตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ 
BCG Economy 

วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด กรอกแบบฟอรม จำนวนผลงานเชิงประจักษในการพัฒนาพื้นที่แบบ บูรณาการตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบ BCG Economy 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน 
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 ผลงาน  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 1 กจิกรรม  
5. อาจารยมัชฌกานต  เผาสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี1 ผลงาน  
6. 1040อาจารยธธธิา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร 1 ผลงาน 

7. ผูชวยศาสตราจารยจิตตรี พละกุล คณะครุศาสตร 1 ผลงาน 

8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 

9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแกว 1 ผลงาน  
10. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม  สำนกัสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 1 ผลงาน 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 99 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โรงเรียน
เครือขาย และสืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธท่ี 3.4. สงเสริมการสืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
ลำดับตัวชี้วัด 3.4.1.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผลงานหรือนวัตกรรมจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ และฟนฟูมรดกวัฒนธรรมที่

กอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of works/innovations from preserving arts and culture, preserving and restoring cultural 

heritage that creates added value to the economy. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ผลงาน 
คาเปาหมาย 10 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนผลงาน คือ จำนวนผลงานทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับการฟนฟูหรือพัฒนา เปน

ผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคและนำไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการรายงาน จำนวนผลงานหรือนวัตกรรมจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ หรือฟนฟูมรดก

วัฒนธรรมที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวชุติมา คำขันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน 

2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 ผลงาน  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 1 กจิกรรม  
5. อาจารยมัชฌกานต เผาสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ผลงาน  
6. ผูชวยศาสตราจารยปศศิธร ตินติเอกรัตน คณะสาธารณสุขศาสตร 1 ผลงาน  
7. อาจารยเกียรติศักด์ิ รักษาพล คณะครุศาสตร 1 ผลงาน  
8. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน  
9. อาจารยคณิต เรืองขจร  มรวอ.สระแกว 1 ผลงาน  
10. นางเบญจภัคค ธนแพรวพันธ  งานศิลปวัฒนธรรม 1 ผลงาน 

ผูรายงานตัวชี้วัด นางเบญจภัคค ธนแพรวพันธ  กองพัฒนานักศึกษา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน รองอธิการบดี 



หนา 100 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โรงเรียน
เครือขาย และสืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธท่ี 3.5. พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนแหลงเรียนรู “มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี” 
ลำดับตัวชี้วัด 3.5.1.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนเงินรายไดที่เกิดจากการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนา

นวัตกรรม บริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาสินคาชุมชน 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The amount of income generated from the promotion of the university as a polarization of 

economic prosperity in the area of research, innovation, academic service development. to 
develop local community products. 

ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด บาท 
คาเปาหมาย 4,000,000 
คำนิยามตัวชี้วดั เงินรายได หมายถึง รายไดที่เกิดจากที่มหาวิทยาลัยไดดำเนินการจัดตั้งเปนตลาดชุมชน : ขั้วความเจริญ

เศรษฐกิจเชิงพื ้นที ่ (University as a Marketplace) เพื ่อรองรับสินคาชุมชนทั้งตลาดกายภาพ (สถานที่
จำหนายสินคาชุมชน) และตลาดออนไลน (การจำหนายสินคาชุมชนผานส่ือสังคมออนไลน) โดยผลผลิตที่ไดเกิด
จากการพัฒนานวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินคาชุมชนที่สรางรายไดใหกับชุมชนและมหาวิทยาลัย 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวจริยา นามดา  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 300,000 บาท 
2. อาจารยศศิธร ตันติเอกรัตน คณะสาธารณสุขศาสตร 50,000 บาท 
3. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 500,000 บาท 
4. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา 300,000 บาท  
5. นางสาวรุนนภา พรมดวง กองกลาง (งานบริหารทรัพยสินและรายได) 2,850,000 บาท  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 



หนา 101 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โรงเรียน
เครือขาย และสืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธท่ี 3.5. พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนแหลงเรียนรู “มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี” 
ลำดับตัวชี้วัด 3.5.2.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนเครือขายใหมที่เขารวมกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนหรืองานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of new networks participating in school botanic garden events or local resource base 

events. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด เครือขาย 
คาเปาหมาย 3 
คำนิยามตัวชี้วดั จำนวนเครือขายใหมที่เขารวมกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนหรืองานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

หมายถึง จำนวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนหรือหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมเคยเขารวม
กิจกรรมที่ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภเปนผูจัด 

รายการขอมูลสารสนเทศ http://www.rspg.or.th/index_sub.html 
แบบฟอรมการรายงาน https://forms.gle/qrZZmf6TFix5Uf2Y8 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด รวบรวมขอมูลจากแบบฟอรมการรายงานที่ไดรับการตอบจากหนวยงานที่เขาอบรมและ / หรือประชุมกลุมงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนหรืองานฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.-มรวอ. 
การนำไปใชประโยชน เพื่อใชในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยประสานงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม  สำนกัสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต  รองอธิการบดี 



หนา 102 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โรงเรียน
เครือขาย และสืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธท่ี 3.5. พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนแหลงเรียนรู “มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี” 
ลำดับตัวชี้วัด 3.5.2.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนหนวยงานที่ศูนยประสานงาน อพ.สธ.- มรวอ. มีสวนผลักดันใหเขารวมสนองโครงการ อพ.สธ. 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of agencies that the DAPH coordinating center - MOPH has contributed to pushing for 

participation in the project proposed by DAPH. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด หนวยงาน 
คาเปาหมาย 2 
คำนิยามตัวชี้วดั หนวยงานที่ศูนยประสานงาน อพ.สธ.- มรวอ. มีสวนผลักดันใหเขารวมสนองโครงการ อพ.สธ. หมายถึง 

หนวยงานที่ยังไมมีรหัสสมาชิกของหนวยงานที่เขารวมสนองโครงการ อพ.สธ. 
รายการขอมูลสารสนเทศ http://www.rspg.or.th/index_sub.html 
แบบฟอรมการรายงาน https://forms.gle/qrZZmf6TFix5Uf2Y8 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด รวบรวมขอมูลจากแบบฟอรมการรายงานที่ไดรับการตอบจากหนวยงานที่เขาอบรมและ / หรือประชุมกลุมงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนหรืองานฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.-มรวอ. 
การนำไปใชประโยชน เพื่อใชในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันใหมีหนวยงานเขารวมสนองโครงการ อพ.สธ. มาก

ขึ้น 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม  สำนกัสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต  รองอธิการบดี 



หนา 103 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โรงเรียน
เครือขาย และสืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธท่ี 3.6. สงเสริมงานพันธกิจสมัพันธตามอัตลกัษณและความเชี่ยวชาญของศาสตร 
ลำดับตัวชี้วัด 3.6.1.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผลงานเชิงประจักษ/นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) โดยใช

ชุมชนเปนฐานเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงรวมกันในพ้ืนที่ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of empirical/innovative works resulting from social action learning (Social Lab) using 

community-based to create shared change in the area. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ผลงาน 
คาเปาหมาย 5 
คำนิยามตัวชี้วดั กระบวนการหองปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) คือ การสรางพื้นที่ พื้นที่กลาง พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ

ทดลองปฏิบัติการรวมกันของผูนำ ผูมีสวนเกี่ยวของ หรือในหลายกรณีอาจรวมผูที่มีความเห็นตาง คูขัดแยง ผูที่
ไดรับผลกระทบ เพื่อรวมกันแลกเปล่ียนประสบการณ รวมกันเรียนรู และเขาใจความเชื่อมโยงขององคประกอบ
ตาง ๆ อยางเปนระบบ รวมถึงรวมกันตระหนัก รับรูถึงความทาทายตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัว และรวมกันกำหนด
วิสัยทัศน ออกแบบ โดยพื้นที่ที่สรางขึ้นมาเปนพื้นที่ที่เปดใหทุกฝายไดมีโอกาสเปดใจ เปดความคิด รวมเรียนรู 
รวมถึงการเปดโอกาสใหไดรวมออกแบบ สรางตนแบบความรวมมือ ทดลองทำงานรวมกันในแนวราบ เพื่อ
กอใหเกิดแนวคิดและอาจรวมถึงนวัตกรรม เพื่อสรางหรือรองรับการเปลี่ยนแปลง ความทาทาย รวมถึงวิธีการ
ทำงานรวมกันแบบที่ไมเคยทำมากอน โดยมีเปาหมายรวมที่ยิ่งใหญ เพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุดและสรางตนแบบ 
(Prototype) เพื ่อทดลองเริ่มในวิธีทำงานรวมกันแบบใหม สรางวัฒนธรรมความรวมมือ (Collaborative 
Culture) 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวบัวทพิย บุญประเสริฐ  กองพัฒนานักศึกษาา 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาวบัวทิพย บุญประเสริฐ กองพัฒนานักศึกษา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน รองอธิการบดี 



หนา 104 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการความรวมมือกับหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โรงเรียน
เครือขาย และสืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธท่ี 3.6. สงเสริมงานพันธกิจสมัพันธตามอัตลกัษณและความเชี่ยวชาญของศาสตร 
ลำดับตัวชี้วัด 3.6.1.2 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการตอยอดสูผลงานวิจัยรับใชสังคม 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Number of academic service projects that have been extended to research results to serve 

society 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาส 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565           
ไตรมาส 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
ไตรมาส 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566          
ไตรมาส 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด โครงการ 
คาเปาหมาย 2 
คำนิยามตัวชี้วดั การตอยอด หมายถึง การผนวกความรู การที่นำความรูที่ขัดแจงตางที่ไดเรียนรูมา และนำไปสรางเปน

ความรูที่ชัดแจงใหม โดยตอยอดความรูเดิมหรือความรูใหม 
ผลงานวิจัยรับใชสังคม หมายถึง ผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใชความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชา อยางนอยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษ
ตอสาธารณะ 

รายการขอมูลสารสนเทศ ผลจากการรายงานขอมูลจำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการตอยอดสูผลงานวิจัยรับใชสังคมงานบมเพาะ
ผูประกอบการใหมที่สงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คูเทียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด รวบรวมขอมูลจากหนวยงานบมเพาะผู ประกอบการรุ นใหมในรูปแบบของ word และรายงานไปยังกอง

นโยบายและแผน 
การนำไปใชประโยชน ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย 

หนวยงานบมเพาะผูประกอบการ 
ตอบโจทยยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทองถิ่น 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 โครงการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 โครงการ 
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 โครงการ 
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 1 โครงการ 
5. อาจารยมัชฌกานต เผาสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 โครงการ 
6. 1043อาจารยพิชสุดา เดชบุญ และอาจารยธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร 1 โครงการ 

7. อาจารย ดร.พิมพลักษณ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร 1 โครงการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 โครงการ 
9. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแกว 1 โครงการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 1 โครงการ 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
ลำดับตัวชี้วัด 4.1.1.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPEx) ไมต่ำกวา 200 คะแนน ตอจำนวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of Faculty/College with a score of at least 200 points assessed according to the 

Educational Quality Criteria for Excellence (EdPEx). 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 60 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

ไมต่ำกวา 200 คะแนน X 100 
จำนวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวพรรษชล ปขุนทด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. อาจารยมัชฌกานต เผาสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. ผูชวยศาสตราจารยนัชชา ยันติ คณะสาธารณสุขศาสตร   
7. ผูชวยศาสตราจารยวิลินดา พงศธราธิก คณะครุศาสตร  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรักษ สวนชผูล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ มรวอ.สระแกว  

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาตราจารย ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผูชวยอธิการบดี กองนโยบายและแผน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
ลำดับตัวชี้วัด 4.1.2.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย คาเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The average employee engagement with the university. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 2 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

หนวยวัด คาเฉล่ีย 
คาเปาหมาย 4.51 
คำนิยามตัวชี้วดั ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง การมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ผานการปฏิบัติงานตาม

บทบาทของตนเอง อยางสุดกำลัง เต็มความสามารถะเพื่อใหบรรลุเปาหมายและคานิยมของมหาวิทยาลัย โดย
บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกตอมหาวิทยาลัยและผูบริหาร จนสามารถใหความไววางใจและไมอยากออกจาก
องคกรไปทำงานที่อื่น 

สูตรคำนวณ/เกณฑ ความผูกพันของบุคลากร ประกอบดวย ดาน 3 ดาน ประกอบดวย ดาน Say คือ ทัศนคติเชิงบวกของ
บุคลากรตอองคกร  Stay คือ บุคลากรใหความไววางใจและไมอยากออกจากองคกร และ Strive คือบุคลากร
ทำงานอยางสุดกำลัง เต็มความสามารถเพื่อผลประโยชนสูงสุดขององคกร 

กลุมประชากรในการสำรวจ ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจาประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ เจาหนาที่ประจำตามสัญญาจาง เปนตน 

เกณฑการแปลความหมาย (ที่มา : สูตรอันตรภาคชั้น (Vanichbuncha, 2004)) 
1.00 – 1.80      หมายถึง     ระดับความผูกพันนอยที่สุด 
1.81 – 2.60      หมายถึง     ระดับความผูกพันนอย 
2.61 – 3.40      หมายถึง     ระดับความผูกพันปานกลาง 
3.41 – 4.20      หมายถึง     ระดับความผูกพันมาก 
4.21 – 5.00      หมายถึง     ระดับความผูกพันมากที่สุด 

รายการขอมูลสารสนเทศ 1.รายงานความผูกพันของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (รอบที่ 1
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
2.รายงานความผูกพันของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (รอบที่ 2
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด จัดสงแบบประเมินรูปแบบออนไลน Link และ QR Code ใหทุกหนวยงานตอบ 
การนำไปใชประโยชน 1. เพื่อคนหาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

2. เพื่อหาแนวทางการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด วาที่เรือตรีธนภณ ไชยาวรรณ งานบริหารงานบุคคล 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา  ความคุนเคย รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
ลำดับตัวชี้วัด 4.1.2.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของการเบิกจายงบประมาณดานบุคลากร 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of personal budget disbursement. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 12 เดือน 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 90 
คำนิยามตัวชี้วดั งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคล ภาครัฐ ไดแก รายจายที่จายใน

ลักษณะเงินเดือน คาจางประจำ คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ  รวมถึงรายจายที่กำหนดให
จายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนเงินงบประมาณดานบุคลากรที่เบิกจายจริง  X  100 
จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนงานดานบุคคลากร 

รายการขอมูลสารสนเทศ 1. รายงานการเบิกจายเงินเดือน 
2. รายงานการเบิกจายคาตอบแทนและเงินประจำตำแหนง 
3. รายงานการเบิกจายคาลวงเวลา 
4. รายงานการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานเสาร-อาทิตย 
5. รายงานการเบิกจายกองทนุพฒันาบุคลากร 
6. รายงานการเบิกจายกองทนุสวัสดิการพนักงาน 

วิธกีารจัดเก็บตัวชี้วัด ขอมูลการเบิกจายงบประมาณงานการเงินและบัญชี 
การนำไปใชประโยชน เพื่อประกอบการบริหารจดัการงบประมาณดานบุคลากร 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางรัตนาภรณ หลาสมบูรณ งานการเงินและบัญช ี

2. นางสาวสุภัทรา อภิชาต งานบริหารงานบุคคล 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง  
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
ลำดับตัวชี้วัด 4.1.3.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ average Satisfaction of the stakeholders according to the mission of the university. 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 2 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

คร้ังที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
คร้ังที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 

หนวยวัด คาเฉล่ีย 
คาเปาหมาย 4.51 
คำนิยามตัวชี้วดั ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูปกครองนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ประชาชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย

บริการ 
พันธกิจ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ดานการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ และ

4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
สูตรคำนวณ/เกณฑ เกณฑการแบงชวงคะแนนคาเฉลี่ย 

4.51 – 5.00    หมายถึง   ระดับความพึงพอใจดีมาก 
3.51 – 4.50    หมายถึง   ระดับความพึงพอใจดี 
2.51 – 3.50    หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50    หมายถึง   ระดับความพึงพอใจนอย 
1.00 – 1.50    หมายถึง   ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

รายการขอมูลสารสนเทศ 1.รายงานความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ (รอบที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
2.รายงานความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ (รอบที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

แบบฟอรมการรายงาน รายงานผลสรุปการจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด แบบสำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
การนำไปใชประโยชน นำผลการรายงานไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการในดานตาง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทายลัย 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวสุวิมล พิชัยกมล งานส่ือสารองคกรและการตลาด 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง  
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี 



หนา 109 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
ลำดับตัวชี้วัด 4.1.4.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่นำมาใชในการ เพิ่มความสามารถใหกับอาจารย 

บุคลากรและ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The amount of innovation or management technology that is used to enhance the abilities of 

teachers. Personnel and Stakeholders. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด นวัตกรรม 
คาเปาหมาย 6 
คำนิยามตัวชี้วดั นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติหรือส่ิงประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอนหรือเปนการพัฒนา

ดัดแปลง จากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและไดผลดียิ่งขึ้น 
เทคโนโลยี หมายถึง การนำเอากระบวนการ วิธีการ และความคิดใหม ๆ มาใชหรือประยุกต ใชอยางมี

ระบบเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
รายการขอมูลสารสนเทศ รายงานจำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการบริหารจัดการ จากคณะและหนวยงานตาง ๆ 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด รวบรวมขอมูลจากคณะและหนวยงานตาง ๆ ดวย Google Form 
การนำไปใชประโยชน สามารถนำนวัตกรรมไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรใหดียิ่งขึ้น 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวพรรษชล ปขุนทด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 นวัตกรรม  

2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 นวัตกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 นวัตกรรม  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ 1 นวัตกรรม  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 นวตักรรม  
6. ผูชวยศาสตราจารยนัชชา ยันติ คณะสาธารณสุขศาสตร 1 นวัตกรรม  
7. ผูชวยศาสตราจารยวิลินดา พงศธราธิก คณะครุศาสตร 1 นวัตกรรม  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรักษ สวนชผูล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 นวตักรรม 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ มรวอ.สระแกว 1 นวัตกรรม  
10. นางสาวจารุภัส จันทรเกษ บัณฑิตวิทยาลัย 1 นวัตกรรม  
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  1 นวัตกรรม  
12. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 1 นวัตกรรม  
13. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวจิัยและพัฒนา 1 นวัตกรรม  
14. นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข สำนักงานอธิการบดี 1 นวัตกรรม 
15. ผูชวยศาสตราจารยทักษิณา วิไลลักษณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 นวัตกรรม 

ผูรายงานตัวชี้วัด อาจารยมงคล ถ่ินคำบง กองกลาง (งานพัฒนาอาจารยและบุคลากร) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
ลำดับตัวชี้วัด 4.1.5.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของอาจารยประจำชาวตางชาติตอจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of foreign full-time teachers per total number of full-time teachers 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 5 
คาคาดการณ รอยละ 2 
คำนิยามตัวชี้วดั อาจารยประจำชาวตางชาต ิหมายถึง อาจารยที่มีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยและไมถือสัญชาติไทย 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนอาจารยประจำชาวตางชาติ   X   100 

จำนวนอาจารยทั้งหมด 
รายการขอมูลสารสนเทศ รายงานจำนวนอาจารยประจำชาวตางชาติ 

รายงานจำนวนอาจารยประจำของมหาวิทยาลัย 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด ขอมูลอาจารยในระบบ E-Hrm 
การนำไปใชประโยชน เพื่อเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวเอื้องฟา ขันคำ งานบริหารงานบุคคล 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาวสุภัทรา อภิชาต กองกลาง (งานบริหารงานบุคคล) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
ลำดับตัวชี้วัด 4.1.5.2 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของอาจารยที่ไดรับรางวัลในการจัดการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญในศาสตร และขับเคลื่อน

พันธกิจสัมพันธทั้งในประเทศและตางประเทศตอจำนวนอาจารยทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of professors who receive awards for teaching and learning management proficient 

in science and drive the missions both domestically and internationally to the total number 
of professors. 

ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 44 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนอาจารยที่ไดรับรางวัล X 100 

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 
รายการขอมูลสารสนเทศ จำนวนอาจารยที่ไดรับรางวัล 
แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมรายงานจำนวนอาจารยที่ไดรับรางวัล 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด รวบรวมขอมูลจากหนวยงาน ผาน Google Form 
การนำไปใชประโยชน เพื่อเปนขอมูลประกอบของบุคลากรสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรตางๆ 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. นางสาวพรรษชล ปขุนทด คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. ผูชวยศาสตราจารยนัชชา ยัันติ คณะสาธารณสุขศาสตร  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนา จอยเจริญ คณะครุศาสตร  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรักษ สวนชผูล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ มรวอ.สระแกว   
10. อาจารย ดร.อมตา อุตมะ งานวิชาศึกษาทั่วไป  
11. อาจารยอิสรา นามตาป งานศูนยภาษา 

ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาวสุภัทรา อภิชาต กองกลาง (งานบริหารงานบุคคล) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด นางนิธิวดี  ต้ังจันทรสุข รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 



หนา 112 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
ลำดับตัวชี้วัด 4.1.5.3  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตอจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of professors with doctoral qualifications to total number of full-time instructors. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 42 
คาคาดการณ รอยละ 35 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนอาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 100 

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 
รายการขอมูลสารสนเทศ จำนวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 
แบบฟอรมการรายงาน ขอมูลอาจารยในระบบ E-Hrm 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด จัดเก็บขอมูลอาจารยในระบบ E-Hrm 
การนำไปใชประโยชน เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวเอื้องฟา ขันคำ งานบริหารงานบุคคล 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาวสุภัทรา อภิชาต กองกลาง (งานบริหารงานบุคคล) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 



หนา 113 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
ลำดับตัวชี้วัด 4.1.5.4  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของอาจารยประจำสถาบันดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตอจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of Institutional Instructors Holding Academic Positions to the total number of full-

time teachers. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 50 
คาคาดการณ รอยละ 40 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ X 100 

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 
รายการขอมูลสารสนเทศ จำนวนอาจารยประจำสถาบันที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 
แบบฟอรมการรายงาน ขอมูลอาจารยในระบบ E-Hrm 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด จัดเก็บขอมูลอาจารยในระบบ E-Hrm 
การนำไปใชประโยชน เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวเอื้องฟา ขันคำ งานบริหารงานบุคคล 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางสาวสุภัทรา อภิชาต กองกลาง (งานบริหารงานบุคคล) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 



หนา 114 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ลำดับตัวชี้วัด 4.2.1.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย ระดับความสำเร็จการปรับปรุงแกไขขอบังคับ กฎ ระเบียบที่เก่ียวกับการปฏบิัตงิานใหตอบสนองตอการเปน

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Level of success Revision of regulations, rules and regulations related to operations in response 

to being a university for the development of local communities. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ระดับ 
คาเปาหมาย 4 
คาคาดการณ ระดับ 3 
สูตรคำนวณ/เกณฑ ระดับ 1 ศึกษาปญหาอุปสรรคในการใชเพื่อปรับปรุงแกไขขอบังคับ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ใหตอบสนองตอการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
ระดับ 2 รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงแกไขขอบังคับ กฎ ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ระดับ 3 นำเสนอราง แผนปรับปรุงแกไขขอบังคับ กฎ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนปรับปรุงแกไขขอบังคับ กฎ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ สำเร็จตามแผนรอยละ 80 
ระดับ 5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงแกไขขอบังคับ กฎ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอสภามหาวิทยาลัย 
รายการขอมูลสารสนเทศ จำนวนการปรับปรุงแกไขขอบังคับ กฎหมาย ระเบียบฯ ที ่ผานการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการรายงานการปรับปรุงแกไขขอบังคับ กฎหมาย ระเบียบฯ 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด จัดเก็บขอมูลดวย google sheet 
การนำไปใชประโยชน เพื่อใหขอบังคับ กฎหมาย ระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวญานกิา เกิดละเอียด งานนิติการ 
ผูรายงานตัวชี้วัด วาที่รอยตรีจาตุรนต เทพเดชา กองกลาง (งานนิติการ) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 



หนา 115 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ลำดับตัวชี้วัด 4.2.2.1 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละการเบิกจายงบประมาณบริหารสำนักงาน 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of office administration budget disbursement. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 100 
คำนิยามตัวชี้วดั งบประมาณบริหารสำนักงาน ไดแกง บประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  

ตามแนวทางการเบิกจายตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ 2566 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนเงินเบิกจายจริงงบประมาณบริหารสำนักงานระดับมหาวิทยาลัย X 100 

งบประมาณบริหารสำนักงานระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวกัลยา โตะหลี  กองกลาง  
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง  
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง  



หนา 116 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ลำดับตัวชี้วัด 4.2.3.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of budget disbursement according to the meeting plan 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 100 
คำนิยามตัวชี้วดั แผนการจัดประชุม หมายถึง งบประมาณตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2566 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนเงินงบประมาณดานการจัดประชุมที่เบิกจายจริง X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนการจัดประชุมที่กำหนด 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวกัลยา โตะหลี  กองกลาง  
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง  
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด นางนิธิวดี ต้ังจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง  



หนา 117 
 

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ลำดับตัวชี้วัด 4.2.4.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากสินทรัพย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage increase in asset income. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 30 
คำนิยามตัวชี้วดั รายไดจากสินทรัพย หมายถึง รายไดที่เกิดจากงานบริหารทรัพยสินและรายได 
สูตรคำนวณ/เกณฑ (จำนวนเงินรายไดจากงานบริหารทรัพยสินและรายได – จำนวนเงินรายไดจากงานบริหารทรัพยสินและรายได

จากปที่ผานมา) X 100 
จำนวนเงินรายไดจากงานบริหารทรัพยสินและรายไดจากปที่ผานมา 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวรุงนภา พรมดวง งานบริหารทรัพยสินและรายได 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางกนิษฐา ศรีคุมวงษ กองกลาง (งานบริหารทรัพยสินและรายได) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ลำดับตัวชี้วัด 4.2.5.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย สัดสวนงบประมาณแผนดินตองบประมาณรายได 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The proportion of the state budget to the income budget 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

หนวยวัด สัดสวน 
คาเปาหมาย 50:50 
สูตรคำนวณ/เกณฑ งบประมาณแผนดิน x 100 

งบประมาณทั้งหมด 
งบประมาณรายได x 100 

งบประมาณทั้งหมด 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางสาวณัฎฐา ปนอยู กองนโยบายและแผน 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนงลักษณ สมณะ ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด คณะกรรมการอนกุรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานงบประมาณ 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.3 สงเสริมการนำระบบ Digital มาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ลำดับตัวชี ้ 4.3.1.1. 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนระบบงานการบริการ การบริหารจัดการที ่นำเทคโนโลยีด ิจิทัลมาใชในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ number of service systems Management that uses digital technology to improve 

operational efficiency. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด ระบบ 
คาเปาหมาย 3 
คำนิยามตัวชี้วดั ระบบงานการบริการ หมายถึง ระบบที่สนับสนุนการใหบริการของหนวยงานตอผูมีสวนได

สวนเสีย ทั้งภายในและภายนอก 
ระบบการบริหารจัดการ หมายถึง ระบบที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการเพื่อใช

เปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร 
เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การนำเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนใน

การปฏิบัติงานหรือใชเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานขององคกรใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
รายการขอมูลสารสนเทศ รายงานจำนวนระบบงานการบริการการบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมรายงานขอมูลจำนวนระบบงานการบริการ ระบบการบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใชในการพัฒนาประสิทธภิาพการดำเนินงาน 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด รวบรวมขอมูลจากหนวยงาน/ผูดูแลระบบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแบบฟอรม

รายงานขอมูล 
การนำไปใชประโยชน นำไปใชแกปญหาในการบริการและการบริหารงานอีกทั้งพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นางมณฑา สืบจากศรี งานศูนยคอมพิวเตอร 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง  
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด อาจารยไชย มีหนองหวา รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.3 สงเสริมการนำระบบ Digital มาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ลำดับตัวชี้วัด 4.3.2.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของโครงการพัฒนาพื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดำเนินการสำเร็จตาม

แผนการจัดตั้งพ้ืนที่จัดกิจกรรมนวัตกรรม (Innovation Space) 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Innovation Space Plan. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 65 
คาคาดการณ รอยละความเพิ่มขึ้นของพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Space) 
คำนิยามตัวชี้วดั แผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space) หมายถึง โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ระบุอยู

ในแผน/หอง   
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มกีารดำเนินสำเร็จ  X  100 

จำนวนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มกีารดำเนินสำเร็จตามแผนการจัดต้ังพื้นที่
นวัตกรรม 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 1. วาที่รอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. นายชัยวัฒน สรอยเวที คณะวิทยาการจดัการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร  
7. ผูชวยศาสตราจารยจิตเจริญ ศรขวัญ คณะครุศาสตร  
8. อาจารยปรัชญพัชร วันอุทา วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ  
9. อาจารยกีรฉัตร วันชวย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ สระแกว   
10. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป  
11. อาจารยอิสรา นามตาป งานศูนยภาษา 

ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข กองกลาง  
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎ ความคุนเคย รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.3 สงเสริมการนำระบบ Digital มาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ลำดับตัวชี้วัด 4.3.3.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย จำนวนผูเขาใชแพลตฟอรมการพัฒนาครูและสถานศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรูที่เปนเลิศ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ The number of users using the teacher development platform and schools for learning 

excellence. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด คน 
คาเปาหมาย 500 
คาคาดการณ 500 
คำนิยามตัวชี้วดั Platform หมายถึง ระบบบริการออนไลนที่เอื้อใหผูเรียน ผูสอน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

สามารถใชประโยชนจากขอมูล เครื ่องมือ และทรัพยากรตางๆ เพื ่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทำใหการเรียนรูมิไดจำกัดอยูในระบบหองเรียนแบบเดิมๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใช
เปนเครื่องมือในการจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากส ื ่อด ิจ ิท ัล และส ื ่อส ั งคมออนไลน  (https://www.thekommon.co/online-learning-platform-
lifelonglearningfocus/) 

ผูเขาใชแพลตฟอรม หมายถึง คณาจารย บุคลากร นักศึกษาทุกระดับการศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียน
สาธิตฯ และบุคคลภายนอก 

รายการขอมูลสารสนเทศ https://shorturl.asia/Lm7Jj 
แบบฟอรมการรายงาน แบบสำรวจการใช Platform เพื่อการจัดการเรียนรูที่เปนเลิศ (https://shorturl.asia/Lm7Jj) 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด สงแบบสอบถามไปตามหนวยงานตางๆเพื่อสำรวจขอมูลการใช Platform เพื่อการจัดการเรียนรูที่เปนเลิศ 
การนำไปใชประโยชน ผูเขาใชแพลตฟอรมสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด 367อาจารย ดร.ประพรรธน พละชีวะ และนางอารีย ทพิรส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารยทักษิณา วิไลลักษณ ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด อาจารยไชย มีหนองหวา รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสูตนแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ลำดับตัวชี้วัด 4.4.1.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละความหนาแนนการพัฒนาและรักษาพ้ืนที่สีเขียว 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage density, development and preservation of green areas. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 65 
คำนิยามตัวชี้วดั ความหนาแนนการพัฒนาและรักษาพื้นที่สีเขียว หมายถึง การบำรุงรักษา พื้นที่เดิมที่มีอยูใหคงสภาพที่

สวยงามและพรอมใชงาน รวมทั้งการเพิ่มขึน้ของพื้นที่สีเขียวในจุดเพิ่มเติมจากจุดที่มีอยู 
สูตรคำนวณ/เกณฑ ระบุสูตรคำนวณตามเกณฑ UI Green Metric 
รายการขอมูลสารสนเทศ  
แบบฟอรมการรายงาน Certificate UI GreenMetric World University Rankings 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด 1.คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว 

2.จัดเก็บตัวชี้วัดดำเนินการรวบรวมขอมูลทั้ง 6 หมวด ตรวจสอบและเรียบเรียงขอมูล  
3.ผู จัดเก็บตัวชี ้ว ัดดำเนินการรายงานและสงเอกสารแนบเขาระบบ UI GreenMetric World University 
Rankings 

การนำไปใชประโยชน เพื่อประเมินผลและการพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นายมานพ สุขสุเดช งานภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 
ผูรายงานตัวชี้วัด นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข ผูอำนวยการกองกลาง 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสูตนแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ลำดับตัวชี้วัด 4.4.1.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละการลดลงของการใชพลังงาน/ทรัพยากร/สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage reduction in energy use/resources/utilities within the university 
ประเภทตัวชี้วัด Outcome 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 5 
คำนิยามตัวชี้วดั การลดลงของการใชพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานไฟฟา ทรัพยากร และ สาธารณูปโภคลดลง 
สูตรคำนวณ/เกณฑ (คาใชจายดานพลังงานไฟฟาของปจจุบนั – คาใชจายดานพลังงานไฟฟาของปกอน) X 100 

คาใชจานดานพลังงานไฟฟาของปปจจบุัน 
แบบฟอรมการรายงาน Energy Report 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด บันทึกขอมูลการใชงาน 
การนำไปใชประโยชน รายงานกระทรวงพลังงาน เพื่อนำผลไปปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น และการใชพลังงานลดลง 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นายธรรมรัฐ สุกรีขันธ และ นายปราโมทย บุญม ีงานอาคารสถานที ่
ผูรายงานตัวชี้วัด นายธรรมรัฐ สุกรีขันธ กองกลาง (งานอาคารสถานที่) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด คณะกรรมการนโยบายลดการใชพลังงานในมหาวิทยาลัย 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสูตนแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ลำดับตัวชี้วัด 4.4.2.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่อาคารหรือสิ่งกอสราง 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage increase of buildings or structures. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 20 
คำนิยามตัวชี้วดั การเพิ ่มขึ ้นของพื้นที ่อาคารหรือสิ ่งกอสราง หมายถึง การเพิ ่มขึ ้นของอาคารและสิ ่งกอสรางภายใน

มหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับนโยบายการอนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัยสีเขียว 
สูตรคำนวณ/เกณฑ (ขนาดของพื้นที่อาคารหรือส่ิงกอสรางใหมหรือปรับปรุง – ขนาดของพื้นที่อาคารหรือส่ิงกอสรางเดิม)  X  100 

พื้นที่ของอาคารหรือส่ิงกอสรางเดิม 
คูเทียบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นายพงศเนตร โลกสุวรรณ และนายธรรมรัฐ สุกรีขันธ งานอาคารสถานที ่
ผูรายงานตัวชี้วัด นายสมหมาย แสงศิโรรัตน กองกลาง (งานอาคารสถานที่) 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลย ุทธ ท ี ่  4.5. พ ัฒนาข ีดความสามารถในการแข งข ันของโรง เร ี ยนสาธ ิตมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ลำดับตัวชี้วัด 4.5.1.1  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย รอยละของการเบิกจายงบประมาณของโรงเรียนสาธิตมรวอ. ตามแผนที่กำหนด 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of the budget disbursement of the Demonstration School of the University as 

planned. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 4 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566  
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด รอยละ 
คาเปาหมาย 90 
คำนิยามตัวชี้วดั งบประมาณบริหารโรงเรียน ไดแกงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดของโรงเรียน ตามแนวทาง

การเบิกจายตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต ปงบประมาณ พ.ศ 2566 
สูตรคำนวณ/เกณฑ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจายจริงของโรงเรียนสาธิต  X  100 

จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดตามแผนที่กำหนด 
ผูจัดเก็บตัวชี้วดั นายฉัตร เจนชยั โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผูรายงานตัวชี้วัด ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเปนดิจิทัล เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ไดมาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลย ุทธ ท ี ่  4.5. พ ัฒนาข ีดความสามารถในการแข งข ันของโรง เร ี ยนสาธ ิตมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ลำดับตัวชี ้ 4.5.1.2  
ชื่อตัวชี้วดัภาษาไทย คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนสาธิต มรวอ.ในทุกมิติ 
ชื่อตัวชี้วดัภาษาอังกฤษ Percentage of the budget disbursement of the Demonstration School of the University as 

planned. 
ประเภทตัวชี้วัด Output 
ความถ่ีในการรายงาน 1 ไตรมาส 
ชวงระยะเวลาของการ
รายงานตัวชี้วดั 

ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2566 

หนวยวัด คาเฉล่ีย 
คาเปาหมาย 4.00 
วิธีการจัดเก็บตัวชี้วัด 1. แบบสำรวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนของโรงเรียนสาธิต 

2. แบบสำรวจความพึงพอใจของผูเรียนตออาหารกลางวันของโรงเรียนสาธิต 
3. แบบสำรวจความพึงพอใจของผูเรียนตอสภาพแวดลอมและอุปกรณสนับสนุนการเรียนของโรงเรียนสาธิต 
4. แบบสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอดานการบริการวิชาการของโรงเรียนสาธิต 
5. แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนและการบริการของโรงเรียนสาธิต 
6. แบบสำรวจความไมพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนและการบริการของโรงเรียนสาธิต 
7. แบบสำรวจความพึงพอใจของผูปกครองโรงเรียนสาธติ 
8. แบบสำรวจความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนของโรงเรียนสาธิต 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด นายฉัตร เจนชยั โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผูรายงานตัวชี้วัด ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 
ผูกำกับติดตามตัวชี้วัด ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ภาคผนวก
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คูมือการใชงาน 
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 

(Strategy Information System : SIS) 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategy Information System: SIS) 
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategy Information System: SIS) คือ ระบบสารสนเทศสำหรับ

บริหารจัดการตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ระดับมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธจากการบันทึกขอมูลตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยทุกประเภท เชน ตัวชี้วัดนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ตัวชี้วัดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป เปนตน และยังเปนระบบสารสนเทศสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศท่ีเกิด
จากผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด นอกจากนี้ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ SIS ยังเปนเครื่องมือสำหรับการ
กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากขอมูลเชิงเปรียบเทียบยอนหลังมากกวา 5 ป ยอนหลัง ผูใชงานยัง
สามารถเรียกดูรายงานกราฟผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในแตละประเภท และเรียกดูผูดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
และผูกำกับตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการในแตละปงบประมาณได 

 

1. การเขาสูระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategy Information System: SIS) 
1. เปดโปรแกรมดวย Web Browser (สามารถทำงานไดทุก Browser เชน Microsoft Edge, Mozilla, 

Chrome ฯ และสามารถเขาใช งานไดทุกอุปกรณที ่รองร ับการใชงานอินเทอรเน ็ต) โดยกรอก URL: 
https://sis.vru.ac.th 

 
ภาพท่ี 1 แสดงหนาตางเพ่ือเขาสูระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. เขาสูระบบดวย Username (ชื่อผูใชงานเดียวกับระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย) และ Password 
(รหัสผานเขาใชงานครั ้งแรก คือ 1234567890 โดยสามารถเปลี ่ยนรหัสผานไดในภายหลัง) หรือติดตอ
เจาหนาที่ผูดูแลระบบ หมายเลขโทรศัพทภายใน 330 หรือหมายเลขโทรศัพทภายนอก/แฟกซ 02-529-1979 
อีเมล sis@vru.ac.th 

 
ภาพท่ี 2 กรณีไมสามารถเขาใชงานได กรณุาตดิตอเจาหนาท่ีดูแลระบบ 

 
ภาพท่ี 3 กรณเีขาสูระบบผาน จะปรากฏหนา Dashboard 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. การเปล่ียนรหัสผาน และแกไขขอมูลสวนตัว 
1. กดท่ีรูปประจำตัวท่ีแสดงบนแถบเมนูสีฟา -> เลือก “Edit Profile” 

 
ภาพท่ี 4 เขาสูเมนูแกไขขอมูลสวนตัว 

2. แกไขขอมูลตามตองการ -> กดปุมบันทึก เพ่ือแกไข 

 
ภาพท่ี 5 แสดงหนาตางสำหรับแกไขรายละเอียดขอมลูสวนตัว 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3. การรายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
ผูที่มีสิทธิ์รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คือ “ผูรายงานตัวชี้วัด” เปนผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่การ
รายงานผลตามคูมือรายละเอียดตัวชี้วัดเทานั้น สำหรับผูที่ไดรับมอบหมายหนาท่ี “ผูจัดเก็บตัวชี้วัด” ใหทาน
รายงานผลการดำเนินงานตามที่ทานไดรับมอบหมายไปยังผูรายงานตัวชี้วัดตามที่ระบุไวในคูมือรายละเอียด
ตัวชี้วัดนั้นๆ ผูที่ไดรับสิทธิ์รายงานผลตัวชี้วัดเทานั้นที่จะเขาสูเมนูรายงานงานผลได ผูใชงานทั่วไปจะไม
สามารถเขาสูเมนูนี้ได จะสามารถดูผลการดำเนินงานไดเทานั้น 

1. ข้ันตอนการรายงานผลการดำเนินงาน 
1.1. กดท่ีปุม KPI ท่ีมุมขวาลางของเว็บไซต แลวเลือกเมนู “รายงานผล” 

 
ภาพท่ี 6 เขาสูเมนูรายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 

1.2. เลือกหมวดหมูของตัวชี้วัดโดยศึกษาตามคูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template) ดังนี้  
1.3. ใหเลือก มิติ คือ แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2566 (ปจจุบัน)  
1.4. กลุม ใหเลือกวา ไดรับผิดชอบ รายงานตัวชี้วัดในกลุมใด เชน ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ตัวชี้วัด

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หรือตัวชี้วัดโครงการ 
1.5. ชื่อหมวด ใหเลือกวา ยุทธศาสตรที่ทานไดรับผิดชอบ รายงานตัวชี้วัดอยูในชื่อหมวดใด เชน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 หรือยุทธศาสตรท่ี 4 
1.6. ลำดับหมวด ใหเลือกวา กลยุทธที่ทานไดรับผิดชอบ รายงานตัวชี้วัดอยูในลำดับหมวดใด 

เชน กลยุทธที่ 1. กลยุทธที่ 2.กลยุทธที่ 3. หรือกลยุทธที่ 4 แลวกด คนหา เพื่อคนหาตัวชี้วัด และเปาหมายท่ี
อยูในหมวดหมูท่ีเลือก  

กรณีที่ทานรูตัวชี้วัดที่ทานจะดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานแลว สามารถพิมพชื่อตัวชี้วัด
ของทานในชองคนหา (Search) แลวกดปุม Enter เพ่ือทำการคนหาไดทันที 
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ภาพท่ี 7 หนาตางเมนูรายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด (KPI) 

1.7 จะแสดงรายการตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่อยูในหมวดหมูที ่เลือก ประกอบดวย ปของ
ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด คาเปาหมายของตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด สถานการณดำเนินงานของตัวชี้วัด 
จะแสดงสถานะ 3 รูปแบบ คือ ยังไมสงผล (สีเหลือง) บรรลุ (สีเขียว) และไมบรรลุ (สีแดง) ไฟลแนบ
รายละเอียดผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด และปุมสำหรับรายงานผลการดำเนินงาน 

 
ภาพท่ี 8 แสดงรายการตัวช้ีวัดท่ีตองการรายงานผลการดำเนินงาน 

 
ภาพท่ี 9 สถานะการรายงานผลการดำเนินงานของตัวช้ีวัด 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.8. กดท่ีปุมสีฟาทายรายการท่ีตองการสงรายงานผล 

 
ภาพท่ี 10 กดปุมไอคอนสีฟา เพ่ือทำการรายงานผลการดำเนินงาน 

1.9. จะแสดงแถบสำหรับสงรายงานผลข้ึนมา ใหดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
นั้นๆ และหากทานมีผลการดำเนินงานของคูเทียบใหทานรอกผลของคูเทียบในชอง Benchmark (ถามี) และ
ใหแนบไฟลรายงานผลทุกครั้ง เม่ือเสร็จแลว กดสง เพ่ือสงรายงานผล 

 
ภาพท่ี 11 หนาตางสำหรับรายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 

1.10. เมื่อทานไดรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด และทำการกดปุมสง เรียบรอยแลว สถานะ
ของตัวชี้วัดจะเปลี่ยนไป จาก “ยังไมสง”  เปน “บรรลุ”   หรือ “ไมบรรลุ”  

 
ภาพท่ี 12 แสดงสถานะของตัวช้ีวัด 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. การแสดงรายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดในรูปแบบกราฟ (Graph) 
1. กดท่ีเมนู Apps เลือก Graph (กราฟ) ท่ีแถบเมนูสีฟา 

 
ภาพท่ี 13 เขาสูเมนูกราฟ 

2. จะเขาสูหนาแสดงกราฟ 

 
ภาพท่ี 14 แสดงหนาตางกราฟท้ังหมด 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3. ทานสามารถเลือกดูกราฟของตัวชี ้ว ัดตามประเภทของแผนได โดยคลิกที ่ไอคอนสีมวง 

 จะปรากกฎหนาตางสำหรับกรองขอมูลเพ่ือแสดงกราฟ 

 
ภาพท่ี 15 หนาตางสำหรับกรองขอมูลเพ่ือเรยีกดูกราฟแผนตางๆ 

 

5. การแสดงรายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดรายตัว จำแนกตามแผน 
1. กดท่ีเมนู Apps เลือก Report (รายงาน) ท่ีแถบเมนูสีฟา 

 
ภาพท่ี 16 เขาสูเมนูรายงาน 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. จะเขาสูหนาแสดงรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดท้ังหมด 

 
ภาพท่ี 17 แสดงหนาตางผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดท้ังหมด 

6. การแสดงรายช่ือผูดำเนินงาน ผูรายงานตัวช้ีวัด และผูกำกับตัวช้ีวัด จำแนกตามแผน และป 
1. กดท่ีเมนู Apps เลือก Report (รายงาน) ท่ีแถบเมนูสีฟา 

 
ภาพท่ี 18 เขาสูเมนูรายช่ือผูท่ีเก่ียวของตัวช้ีวัด 
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คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. จะเขาสูหนาแสดงหนาตางสำหรับเลือกขอมูลของผูที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดนั้น ๆ โดยสามารถ
เลือกได 2 แบบ คือ 1. เลือกตามรายชื่อคน และ 2 เลือกตามหนวยงาน เม่ือทานเลือกรูปแบบเรียบรอยแลวให
กดปุมแสดงผล “Create” 

 
ภาพท่ี 19 หนาตางเรียกรายงานผูเก่ียวของตัวช้ีวัด 

2. แสดงหนาตางรายละเอียดตามรายชื่อทานเลือก วาชื่อบุคคลนั้น ไดรับมอบหมายอะไร รหัส
ตัวชี้วัดอะไร ตัวชี้วัดใด ปใด และรายงานผลการดำเนินงานเม่ือไหร 

 
ภาพท่ี 20 เรียกดูบทบาทหนาท่ีตามรายบุคคล 

3. แสดงหนาตาง 

 
ภาพท่ี 21 เรียกดูบทบาทหนาท่ีตามหนวยงาน 
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	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 600 คน
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 คน
	6. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 70 คน
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ชุมชน
	5. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	7. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	5. นางสาวจริยา นามดา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน
	1. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2,000,000 บาท
	5. นางสาวจริยา นามดา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	5. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน
	6. นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
	5. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2,000,000 บาท
	7. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน
	5. นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	7. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ และอาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	5. นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	7. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	7. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	5. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	7. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 200,000 บาท
	7. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	5. อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	6. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 โครงการ
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 สัญญา/โครงการ
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 ผลงาน
	6. อาจารย์พิชสุดา  เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	1. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	6. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ผลงาน
	6. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 โครงการ
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 ผลงาน
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 ผลงาน
	1. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ และนางอารีย์ ทิพรส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 ผลงาน
	6. อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 คน
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 กิจกรรม 
	5. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
	5. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	5. นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566-2570 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากบนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีตัวชี้วัดในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย (Super KPIs) จำนวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด มีผู้รายงานและผู้กำกับติดตามตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้
	แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 วัตถุประสงค์ และมีจำนวนตัวชี้วัด จำนวนทั้งสิ้น 32 ตัวชี้วัด มีผู้รายงานและผู้กำกับติดตามตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้
	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 20 กลยุทธ์ 71 ตัวชี้วัด มีรายชื่อผู้รายงานและผู้กำกับติดตามตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้
	รายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	รายละเอียดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	รายละเอียดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	รายละเอียดตัวชี้วัดโครงการ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
	ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชนปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร หน่วยงานในพื้นที่โด้มีโอกาสกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสอน การบริหารต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมด

	1. จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
	2. จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
	2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี และนางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	7. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์ 
	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	4. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	2. อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,000,000 บาท
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5,000,000 บาท
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 3,500,000 บาท
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,500,000 บาท
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2,000,000 บาท
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2,000,000 บาท
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ คณะครุศาสตร์ 4,500,000 บาท
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1,500,000 บาท
	10. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา 2,500,000 บาท
	11. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 2,000,000 บาท
	ร้อยละของเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่รวมถึงเงินที่มาจากการบริจาคของชุมชนในพื้นที่ต่อจำนวนงบประมาณทั้งหมด

	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ คณะครุศาสตร์
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	3. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ
	4. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	6. อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	7. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
	10. นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
	11. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป
	12. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
	ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ THE Impact Rankings
	จำนวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	4. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี พละกุล คณะครุศาสตร์
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	3. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ
	4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	6. อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	7. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
	10. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป
	11. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย
	จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

	2. อาจารย์ศิลปชัย กลิ่นไกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ผลงาน
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ผลงาน
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 3 ผลงาน
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ผลงาน
	6. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 ผลงาน
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร์ 5 ผลงาน
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ผลงาน
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มรวอ. สระแก้ว 1 ผลงาน
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย
	อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี - สาขาด้านสังคมศาสตร์

	1. รายงานการประกันคุณภาพ
	2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
	3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
	4. การนำมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ
	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง คณะครุศาสตร์
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	3. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ
	4. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
	5. อาจารย์คณิต เรืองขจร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย
	อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี ระดับดับปริญญาตรี - สาขาด้านวิทยาศาสตร์

	1. รายงานการประกันคุณภาพ
	2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
	3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
	4. การนำมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ
	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	3. อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม และนางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย
	อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี ระดับดับปริญญาตรี - สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	1. รายงานการประกันคุณภาพ
	2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
	3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
	4. การนำมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย
	อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี ระดับดับบัณฑิตศึกษา - สาขาด้านสังคมศาสตร์

	1. รายงานการประกันคุณภาพ
	2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
	3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
	4. การนำมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ
	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	3. อาจารย์คณิต เรืองขจร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย
	อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี ระดับดับบัณฑิตศึกษา - สาขาด้านวิทยาศาสตร์

	1. รายงานการประกันคุณภาพ
	2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
	3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
	4. การนำมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ
	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	3. อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม และนางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย
	อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี ระดับดับบัณฑิตศึกษา - สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	1. รายงานการประกันคุณภาพ
	2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
	3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
	4. การนำมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย
	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

	1. รายงานการประกันคุณภาพ
	2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
	3. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ
	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง คณะครุศาสตร์
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	3. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ
	4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	6. อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม และนางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	7. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย
	ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในเวลา 1 ปี

	1. รายงานการประกันคุณภาพ
	2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
	3. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย
	ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู

	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม
	จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีการต่อยอดใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมหรือการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตรหรือการจด อนุสิทธิบัตร

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	4. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน
	3. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน
	4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน
	6. อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน
	7. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  1 ผลงาน
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 ผลงาน
	10. นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ผลงาน
	11. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ผลงาน
	12. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 ผลงาน
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม
	จำนวนโครงการวิจัยที่ถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	4. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	1. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร์
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 โครงการ
	3. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ
	4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	6. อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 โครงการ
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม
	จำนวนโครงการวิจัยที่ถูกนำใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	4. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	1. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 โครงการ
	2. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 โครงการ
	3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร์
	4. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร คณะวิทยาการจัดการ
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	7. อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
	9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม
	จำนวนเงินรายได้จากงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	4. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	1. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร์ 6,000,000 บาท
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7,500,000 บาท
	3. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร คณะวิทยาการจัดการ 5,000,000 บาท
	4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,000,000 บาท
	6. อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4,000,000 บาท
	7. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2,500,000 บาท
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3,000,000 บาท
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2,000,000 บาท
	10. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 2,000,000 บาท
	11. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา และ นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4,000,000 บาท
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม
	จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน และสังคมในพื้นที่

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	4. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน
	3. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน
	4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน
	5. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน
	6. อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 ผลงาน
	10. นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์ งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 ผลงาน
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม
	ร้อยละอาจารย์ที่ร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	4. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	3. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร คณะวิทยาการจัดการ 
	4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
	10. นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์ งานวิชาศึกษาทั่วไป 
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	ร้อยละเงินรายได้จากการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัย

	1. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร์ 
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	3. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ
	4. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	8. อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
	10. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป 
	11. นางสาววิชุดา ชาวไทย บัณฑิตวิทยาลัย
	12. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่มีการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีรวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นต่อจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

	1. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม คณะครุศาสตร์ 
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	3. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	4. อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
	10. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป 
	11. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	ร้อยละของโครงการที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่สะท้อนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข ลดปัญหา ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคมต่อจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

	1. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร์ 
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	3. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	4. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
	10. นางสาวจุไรรัตน์ ตั้งตรงจิตถาวร งานวิชาศึกษาทั่วไป 
	11. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	อัตราการเติบโตทางมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชน ท้องถิ่น

	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี พละกุล คณะครุศาสตร์ 
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	3. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	4. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
	10. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป 
	11. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีที่นำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน ท้องถิ่น
	แบบฟอร์มรายงานจำนวนแนวปฏิบัติที่ดีที่นำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น

	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ คณะครุศาสตร์  1 เรื่อง
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 เรื่อง
	3. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 เรื่อง
	4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เรื่อง
	5. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เรื่อง
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เรื่อง
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 เรื่อง
	8. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 เรื่อง
	9. นางสาวจุไรรัตน์ ตั้งตรงจิตถาวร งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 เรื่อง
	10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 เรื่อง
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	ร้อยละของจำนวนเงินรายได้จากแหล่งเรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ต่อจำนวนเงินประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

	1. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล คณะครุศาสตร์ 100,000 บาท
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 300,000 บาท
	3. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 100,000 บาท
	4. อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000 บาท
	5. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 100,000 บาท
	6. อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000 บาท
	8. อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 100,000 บาท
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 100,000 บาท
	10. นางสาวรุ่งนภา พรมดวง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ 2,000,000 บาท
	11. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ และนางสาวมาส ดอกสร้อย กองพัฒนานักศึกษา 8,800,000 บาท
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาอาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตฐานเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่เข็มแข็ง

	1. หลักสูตรที่นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานเศรษฐกิจ และทุนชุมชนที่เข้มแข็ง
	2. จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ คณะครุศาสตร์ 
	2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	3. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	5. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่สากลระดับประเทศ (U – multirank)

	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

	1. คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้งดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
	2. คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
	3. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดดำเนินการรวบรวมข้อมูลทั้ง 6 หมวด ตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูล 
	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ความพึงพอใจของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ร้อยละของจำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสร้าง Platform การจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศต่อจำนวนเงินรายได้ทั้งหมด

	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ผลตอบแทนจากการดำเนินงานวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและ บริหารทรัพย์สินการเรียนรู้ที่เป็นเลิศต่อจำนวนเงินรายได้ทั้งหมด

	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการนำดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่การจัดการศึกษา

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	จำนวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

	1. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 กิจกรรม 
	2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี และนางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 กิจกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 กิจกรรม 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 กิจกรรม 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กิจกรรม 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์ 1 กิจกรรม 
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 กิจกรรม 
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 กิจกรรม 
	10. นางสาวสมลักษณ์ เทินสระเกษ บัณฑิตวิทยาลัย 1 กิจกรรม 
	11. นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์ งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 กิจกรรม 
	12. อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ งานวิเทศสัมพันธ์ 1 กิจกรรม 
	13. นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  1 กิจกรรม 
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศต่อ จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด

	1. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. อาจารย์ศิลปชัย กลิ่นไกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์ 
	7. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	8. อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ งานวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	จำนวนชุมชนที่นักศึกษาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

	1. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ชุมชน 
	2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ชุมชน
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ชุมชน 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 ชุมชน 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ชุมชน 
	7. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล คณะครุศาสตร์ 1 ชุมชน 
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ชุมชน
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มรวอ.สระแก้ว 1 ชุมชน 
	10. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ กองพัฒนานักศึกษา 1 ชุมชน
	11. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ และ นางสาวจุไรรัตน์ ตั้งตรงจิตถาวร งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุมชน
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าหรือได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติร่วมพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม

	1. นางสาวพรรษชล ปิขุนทด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทับบุรี และนางสาวมานิตา วรทัต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	7. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล คณะครุศาสตร์ 
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา
	ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) เปลี่ยนทักษะ (Reskill) และยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา

	1. นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง คณะครุศาสตร์ 
	8. อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
	10. นางสาวจุไรรัตน์ ตั้งตรงจิตถาวร งานวิชาศึกษาทั่วไป (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
	11. อาจารย์อิสรา นามตาปี งานศูนย์ภาษา (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
	12. นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง
	13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
	14. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา
	จำนวนนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

	1. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 คน 
	2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี และนางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 คน
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 คน
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 20 คน
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 คน
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง คณะครุศาสตร์ 20 คน
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ และอาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 20 คน
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 20 คน
	10. อาจารย์อิสรา นามตาปี งานศูนย์ภาษา 100 คน 
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา
	จำนวนนักศึกษาสมัครเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

	1. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 คน 
	2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี และนางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 คน
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 คน 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 10 คน 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 คน
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์ 10 คน
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 คน
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 10 คน
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา
	จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

	1. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 คน
	2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี และนางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 คน
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 คน
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 10 คน
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 คน
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์ 50 คน
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ และอาจารย์ ดร.เทียนซง หวัง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 50 คน
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 40 คน
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
	จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

	1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 ผลงาน
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 ผลงาน
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 ผลงาน
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 8 ผลงาน
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 ผลงาน
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร์ 25 ผลงาน
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 ผลงาน
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 5 ผลงาน 
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
	จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด

	1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 ผลงาน
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 ผลงาน
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 ผลงาน
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 70 ผลงาน
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 ผลงาน
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร์ 45 ผลงาน
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15 ผลงาน
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 15 ผลงาน 
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม
	จำนวนวิศวกรสังคมที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย

	นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ กองพัฒนานักศึกษา
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม
	จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากวิศวกรสังคมที่นำไปแก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่น

	นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ กองพัฒนานักศึกษา
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม
	จำนวนผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	4. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	อาจารย์ปวิช เรียงศิริ งานบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม
	จำนวนผู้ประกอบการที่ดำเนินการธุรกิจตามแผนธุรกิจได้จริง/ได้รับรางวัลจากการเป็นผู้ประกอบการ

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	2. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	3. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	4. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	5. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	อาจารย์ปวิช เรียงศิริ งานบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม
	ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) ต่อจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด

	อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ และนางอารีย์ ทิพรส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม
	ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (CEFR)
	- ระดับ B1 (ปริญญาตรี)

	อาจารย์อิสรา นามตาปี งานศูนย์ภาษา
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม
	ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (CEFR)
	- ระดับ B2 (บัณฑิตศึกษา)

	นางสาวสมลักษณ์ เทินสระเกษ นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย และนางสาววิชุดา ชาวไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม
	จำนวนโครงการที่พัฒนา Soft Skill ให้กับนักศึกษา

	1. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 โครงการ
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 โครงการ
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 โครงการ
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 โครงการ
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 โครงการ
	7. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม คณะครุศาสตร์ 1 โครงการ
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 โครงการ
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 โครงการ
	10. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย บัณฑิตวิทยาลัย  1 โครงการ
	11. นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ กองพัฒนานักศึกษา 1 โครงการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาการผลิตครูให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานวิชาชีพครู
	ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติหรือ ได้รับรางวัล ด้านการจัดการเรียนรู้และการฝึกหัดครู

	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง และนางสาวสุดชีวา พูลเกษม คณะครุศาสตร์
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาการผลิตครูให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานวิชาชีพครู
	ร้อยละของนักศึกษาครูที่สอบผ่านด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 

	อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ และนางอารีย์ ทิพรส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาการผลิตครูให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานวิชาชีพครู
	ร้อยละของนักศึกษาครูที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับ B1) 

	ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)
	The Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR คือ ตัววัดมาตรฐานสากลที่ใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ A1 สำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึง C2 สำหรับระดับเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 6 ระดับ ได้แก่ระดับ A1, A2, B1, B2, C1, และ C2 
	อาจารย์อิสรา นามตาปี ศูนย์ภาษา
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ
	จำนวนนักศึกษาคงอยู่หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

	1. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 200 คน 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 800 คน 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,800 คน
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1,800 คน
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,200 คน
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ คณะครุศาสตร์ 1,800 คน
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 400 คน
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 600 คน 
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ
	จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์

	1. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 หลักสูตร 
	2. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 หลักสูตร
	3. นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์ 1 หลักสูตร
	4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลักสูตร 
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ
	ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณด้านวิชาการ

	1. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์ 
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และงานทะเบียน
	10. นางสาวรุ่งนภา สมัครกสิกิจ กองพัฒนานักศึกษา
	11. นางสาวจีรดา ทองอินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย
	กลยุทธ์ที่ 1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ
	ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350 กิโลเมตรต่อจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

	1. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. อาจารย์กุลภัสร์ชา มาอุ่น ผู้ช่วยศาสตร์จารย์กริช เรืองไชย อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ และอาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง คณะครุศาสตร์ 
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
	จำนวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา ความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลังทางสังคม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย 
	2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	5. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	7. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	1. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 สัญญา/โครงการ
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 สัญญา/โครงการ
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 สัญญา/โครงการ
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 สัญญา/โครงการ
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 สัญญา/โครงการ
	7. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร์ 1 สัญญา/โครงการ
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 สัญญา/โครงการ
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแก้ว 1 สัญญา/โครงการ
	10. นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิตมรวอ.  1 สัญญา/โครงการ
	11. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 สัญญา/โครงการ 
	12. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 สัญญา/โครงการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
	จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย 
	2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	5. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	7. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	1. นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ผลงาน
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ผลงาน
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ผลงาน
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 3 ผลงาน
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ผลงาน
	7. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร์ 3 ผลงาน
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3 ผลงาน
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแก้ว 1 ผลงาน
	10. นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิตมรวอ.  1 ผลงาน
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
	จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจาก ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัย

	1. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ผลงาน
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 ผลงาน
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 ผลงาน 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 6 ผลงาน 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ผลงาน 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร์ 6 ผลงาน 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 6 ผลงาน 
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแก้ว 12 ผลงาน 
	10. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด  สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ผลงาน 
	11. นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิตมรวอ. 1 ผลงาน
	12. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 3 ผลงาน 
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
	ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติต่อจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย 
	2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	5. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	7. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	1. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร์ 
	8. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแก้ว 
	9. นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์ งานวิชาศึกษาทั่วไป 
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
	ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงจากฐาน TCI กลุ่ม 1 (ย้อนหลัง 5 ปี) ต่อจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย 
	2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	5. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	7. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	1. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร์ 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแก้ว 
	10. นางสาวธิดา โยธากุล บัณฑิตวิทยาลัย
	11. นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์  งานวิชาศึกษาทั่วไป 
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
	ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับอ้างอิงจากฐานข้อมูลนานาชาติ Q1-Q4 (ย้อนหลัง 5 ปี) ต่อจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย 
	2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	5. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	7. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	1. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร์ 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแก้ว 
	10. นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์  งานวิชาศึกษาทั่วไป 
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
	ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อยกระดับมาตรฐาน/ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การฝึกหัดครูต่อจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทั้งหมด

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย 
	2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	5. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	7. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ  
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์  
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ คณะครุศาสตร์  
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแก้ว  
	10. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา
	11. นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิต  
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
	จำนวนรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย 
	2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	5. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	7. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	1. นางสาวจริยา นามดา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์ 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ มรวอ.สระแก้ว 
	10. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา
	11. นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิต 
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
	จำนวนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย 
	2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	5. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	7. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	1. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ครั้ง
	2. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 ครั้ง
	3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ครั้ง
	4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์ 1 ครั้ง
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ครั้ง
	6. นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิตมรวอ. 1 ครั้ง
	7. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 ครั้ง
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.3. พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์
	ร้อยละของงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของ PMUs ชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมต่อจำนวนงานวิจัยทั้งหมด

	1. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์ 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแก้ว 
	10. นางสาวธิดา โยธากุล บัณฑิตวิทยาลัย
	11. นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิตมรวอ.  
	12. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.3. พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์
	จำนวนผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย 
	2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	5. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	7. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	1. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 ราย
	2. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล คณะครุศาสตร์ 1 ราย
	3. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ และอาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ราย
	4. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 ราย
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.3. พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์
	จำนวนผู้ประกอบการสนับสนุนจากกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund)

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย 
	2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	5. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	7. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
	กลยุทธ์ที่ 2.3. พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์
	ร้อยละของอาจารย์ที่ทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด

	1. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานวิจัย 
	2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
	3. ตรวจติดตามและประเมินผลงานคณบดีและมหาวิทยาลัย
	4. การประเมิณคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร
	5. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	6. การประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
	7. การประชุมคณะกรรมการ UBI
	1. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์ 
	8. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแก้ว 
	9. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	กลยุทธ์ที่ 3.1. สนับสนุนการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและเสริมพลังทางสังคม
	จำนวนผลงานผลิตภัณฑ์งานที่เกิดจากความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

	1. นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ผลงาน 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ผลงาน
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 2 ผลงาน
	5. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ผลงาน
	7. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ผลงาน
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแก้ว 2 ผลงาน
	10. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน งานวิชาศึกษาทั่วไป 3 ผลงาน
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	กลยุทธ์ที่ 3.2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
	จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่มีแผนและกิจกรรมในการยกระดับการจัดการเรียนรู้ ที่มีความเป็นเลิศ

	1. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะครุศาสตร์ 13 โรงเรียน
	2. นางสาวมานิดา ปามุทา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 36 โรงเรียน 
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	กลยุทธ์ที่ 3.2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
	จำนวนโรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว

	นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิตมรวอ.
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	กลยุทธ์ที่ 3.2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
	ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยโรงเรียนในท้องถิ่นสู่ระดับสากล

	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ คณะครุศาสตร์ 
	2. ดร.นารี คูหาเรืองรอง โรงเรียนสาธิตมรวอ.  
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไก BCG Economy Model
	จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาพื้นที่แบบ บูรณาการตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG Economy

	1. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 กิจกรรม 
	5. อาจารย์มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี พละกุล คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแก้ว 1 ผลงาน 
	10. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 ผลงาน
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	กลยุทธ์ที่ 3.4. ส่งเสริมการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	จำนวนผลงานหรือนวัตกรรมจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

	1. นางสาวชุติมา คำขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 กิจกรรม 
	5. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิศศิธร ตินติเอกรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน 
	7. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน 
	8. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 
	9. อาจารย์คณิต เรืองขจร  มรวอ.สระแก้ว 1 ผลงาน 
	10. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์  งานศิลปวัฒนธรรม 1 ผลงาน
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	กลยุทธ์ที่ 3.5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่”
	จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนานวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน

	1. นางสาวจริยา นามดา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 300,000 บาท
	2. อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 50,000 บาท
	3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 500,000 บาท
	4. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา 300,000 บาท 
	5. นางสาวรุ่นนภา พรมดวง กองกลาง (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) 2,850,000 บาท 
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	กลยุทธ์ที่ 3.5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่”
	จำนวนเครือข่ายใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหรืองานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

	นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	กลยุทธ์ที่ 3.5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่”
	จำนวนหน่วยงานที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มรวอ. มีส่วนผลักดันให้เข้าร่วมสนองโครงการ อพ.สธ.

	นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	กลยุทธ์ที่ 3.6. ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์
	จำนวนผลงานเชิงประจักษ์/นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในพื้นที่

	นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ  กองพัฒนานักศึกษาา
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่าย และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	กลยุทธ์ที่ 3.6. ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์
	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการต่อยอดสู่ผลงานวิจัยรับใช้สังคม

	1. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 โครงการ
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 โครงการ
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 โครงการ
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 โครงการ
	5. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โครงการ
	7. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร์ 1 โครงการ
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 โครงการ
	9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มรวอ.สระแก้ว 1 โครงการ
	10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 โครงการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
	ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน ต่อจำนวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด

	1. นางสาวพรรษชล ปิขุนทด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก คณะครุศาสตร์ 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ มรวอ.สระแก้ว 
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
	ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย

	ว่าที่เรือตรีธนภณ ไชยาวรรณ งานบริหารงานบุคคล
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากร

	1. รายงานการเบิกจ่ายเงินเดือน
	2. รายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง
	3. รายงานการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา
	4. รายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์
	5. รายงานการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร
	6. รายงานการเบิกจ่ายกองทุนสวัสดิการพนักงาน
	1. นางรัตนาภรณ์ หล้าสมบูรณ์ งานการเงินและบัญชี
	2. นางสาวสุภัทรา อภิชาต งานบริหารงานบุคคล
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

	นางสาวสุวิมล พิชัยกมล งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
	จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่นำมาใช้ในการ เพิ่มความสามารถให้กับอาจารย์ บุคลากรและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	1. นางสาวพรรษชล ปิขุนทด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 นวัตกรรม 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 นวัตกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 นวัตกรรม 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 1 นวัตกรรม 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 นวัตกรรม 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 นวัตกรรม 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก คณะครุศาสตร์ 1 นวัตกรรม 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 นวัตกรรม
	9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ มรวอ.สระแก้ว 1 นวัตกรรม 
	10. นางสาวจารุภัส จันทรเกษ บัณฑิตวิทยาลัย 1 นวัตกรรม 
	11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1 นวัตกรรม 
	12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 นวัตกรรม 
	13. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 นวัตกรรม 
	14. นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข สำนักงานอธิการบดี 1 นวัตกรรม
	15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 นวัตกรรม
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
	ร้อยละของอาจารย์ประจำชาวต่างชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

	นางสาวเอื้องฟ้า ขันคำ งานบริหารงานบุคคล
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
	ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการจัดการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด

	1. นางสาวพรรษชล ปิขุนทด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยัันติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ คณะครุศาสตร์ 
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ มรวอ.สระแก้ว  
	10. อาจารย์ ดร.อมตา อุตมะ งานวิชาศึกษาทั่วไป 
	11. อาจารย์อิสรา นามตาปี งานศูนย์ภาษา
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
	ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

	นางสาวเอื้องฟ้า ขันคำ งานบริหารงานบุคคล
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
	ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

	นางสาวเอื้องฟ้า ขันคำ งานบริหารงานบุคคล
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
	ระดับความสำเร็จการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

	นางสาวญานิกา เกิดละเอียด งานนิติการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณบริหารสำนักงาน

	นางสาวกัลยา โต๊ะหลี  กองกลาง 
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม

	นางสาวกัลยา โต๊ะหลี  กองกลาง 
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
	ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากสินทรัพย์

	นางสาวรุ่งนภา พรมดวง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
	สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณรายได้

	นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ กองนโยบายและแผน
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการนำระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
	จำนวนระบบงานการบริการ การบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

	นางมณฑา สืบจากศรี งานศูนย์คอมพิวเตอร์
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการนำระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
	ร้อยละของโครงการพัฒนาพื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรม (Innovation Space)

	1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
	2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
	4. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที คณะวิทยาการจัดการ 
	5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณะครุศาสตร์ 
	8. อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
	9. อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  
	10. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ งานวิชาศึกษาทั่วไป 
	11. อาจารย์อิสรา นามตาปี งานศูนย์ภาษา
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการนำระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
	จำนวนผู้เข้าใช้แพลตฟอร์มการพัฒนาครูและสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว
	ร้อยละความหนาแน่นการพัฒนาและรักษาพื้นที่สีเขียว

	นายมานพ สุขสุเดช งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว
	ร้อยละการลดลงของการใช้พลังงาน/ทรัพยากร/สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย

	นายธรรมรัฐ สุกรีขันธ์ และ นายปราโมทย์ บุญมี งานอาคารสถานที่
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว
	ร้อยละการเพิ่มขึ้นของพื้นที่อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง

	นายพงศ์เนตร์ โลกสุวรรณ และนายธรรมรัฐ สุกรีขันธ์ งานอาคารสถานที่
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.5. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนสาธิตมรวอ. ตามแผนที่กำหนด

	นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	กลยุทธ์ที่ 4.5. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนสาธิต มรวอ.ในทุกมิติ

	นายฉัตร เจนชัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
	ภาคผนวก
	คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategy Information System : SIS)
	ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategy Information System: SIS)
	1. การเข้าสู่ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategy Information System: SIS)
	2. การเปลี่ยนรหัสผ่าน และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
	3. การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
	4. การแสดงรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในรูปแบบกราฟ (Graph)
	5. การแสดงรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรายตัว จำแนกตามแผน
	6. การแสดงรายชื่อผู้ดำเนินงาน ผู้รายงานตัวชี้วัด และผู้กำกับตัวชี้วัด จำแนกตามแผน และปี

	ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategy Information System: SIS) คือ ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ระดับมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จากการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยทุกประเภท เช่น ตัวชี้วัดนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี เป็นต้น และยังเป็นระบบสารสนเทศสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด นอกจากนี้ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ SIS ยังเป็นเครื่องมือสำหรับการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบย้อนหลังมากกว่า 5 ปี ย้อนหลัง ผู้ใช้งานยังสามารถเรียกดูรายงานกราฟผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในแต่ละประเภท และเรียกดูผู้ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และผู้กำกับตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณได้
	1. เปิดโปรแกรมด้วย Web Browser (สามารถทำงานได้ทุก Browser เช่น Microsoft Edge, Mozilla, Chrome ฯ และสามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต) โดยกรอก URL: https://sis.vru.ac.th
	/
	ภาพที่ 1 แสดงหน้าต่างเพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
	 
	2. เข้าสู่ระบบด้วย Username (ชื่อผู้ใช้งานเดียวกับระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย) และ Password (รหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก คือ 1234567890 โดยสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในภายหลัง) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 330 หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายนอก/แฟกซ์ 02-529-1979 อีเมล์ sis@vru.ac.th
	/
	ภาพที่ 2 กรณีไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
	/
	ภาพที่ 3 กรณีเข้าสู่ระบบผ่าน จะปรากฏหน้า Dashboard
	1. กดที่รูปประจำตัวที่แสดงบนแถบเมนูสีฟ้า -> เลือก “Edit Profile”
	/
	ภาพที่ 4 เข้าสู่เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
	2. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ -> กดปุ่มบันทึก เพื่อแก้ไข
	/
	ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว
	ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ “ผู้รายงานตัวชี้วัด” เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การรายงานผลตามคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดเท่านั้น สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ “ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด” ให้ท่านรายงานผลการดำเนินงานตามที่ท่านได้รับมอบหมายไปยังผู้รายงานตัวชี้วัดตามที่ระบุไว้ในคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดนั้นๆ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายงานผลตัวชี้วัดเท่านั้นที่จะเข้าสู่เมนูรายงานงานผลได้ ผู้ใช้งานทั่วไปจะไม่สามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้ จะสามารถดูผลการดำเนินงานได้เท่านั้น
	1. ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน
	1.1. กดที่ปุ่ม KPI ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ แล้วเลือกเมนู “รายงานผล”
	/
	ภาพที่ 6 เข้าสู่เมนูรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
	1.2. เลือกหมวดหมู่ของตัวชี้วัดโดยศึกษาตามคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template) ดังนี้ 
	1.3. ให้เลือก มิติ คือ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (ปัจจุบัน) 
	1.4. กลุ่ม ให้เลือกว่า ได้รับผิดชอบ รายงานตัวชี้วัดในกลุ่มใด เช่น ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือตัวชี้วัดโครงการ
	1.5. ชื่อหมวด ให้เลือกว่า ยุทธศาสตร์ที่ท่านได้รับผิดชอบ รายงานตัวชี้วัดอยู่ในชื่อหมวดใด เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หรือยุทธศาสตร์ที่ 4
	1.6. ลำดับหมวด ให้เลือกว่า กลยุทธ์ที่ท่านได้รับผิดชอบ รายงานตัวชี้วัดอยู่ในลำดับหมวดใด เช่น กลยุทธ์ที่ 1. กลยุทธ์ที่ 2.กลยุทธ์ที่ 3. หรือกลยุทธ์ที่ 4 แล้วกด ค้นหา เพื่อค้นหาตัวชี้วัด และเป้าหมายที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เลือก 
	กรณีที่ท่านรู้ตัวชี้วัดที่ท่านจะดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานแล้ว สามารถพิมพ์ชื่อตัวชี้วัดของท่านในช่องค้นหา (Search) แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อทำการค้นหาได้ทันที
	/
	ภาพที่ 7 หน้าต่างเมนูรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (KPI)
	1.7 จะแสดงรายการตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เลือก ประกอบด้วย ปีของตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด สถานการณ์ดำเนินงานของตัวชี้วัด จะแสดงสถานะ 3 รูปแบบ คือ ยังไม่ส่งผล (สีเหลือง) บรรลุ (สีเขียว) และไม่บรรลุ (สีแดง) ไฟล์แนบรายละเอียดผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด และปุ่มสำหรับรายงานผลการดำเนินงาน
	/
	ภาพที่ 8 แสดงรายการตัวชี้วัดที่ต้องการรายงานผลการดำเนินงาน
	///
	ภาพที่ 9 สถานะการรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
	1.8. กดที่ปุ่มสีฟ้าท้ายรายการที่ต้องการส่งรายงานผล
	/
	ภาพที่ 10 กดปุ่มไอคอนสีฟ้า เพื่อทำการรายงานผลการดำเนินงาน
	1.9. จะแสดงแถบสำหรับส่งรายงานผลขึ้นมา ให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดนั้นๆ และหากท่านมีผลการดำเนินงานของคู่เทียบให้ท่านรอกผลของคู่เทียบในช่อง Benchmark (ถ้ามี) และให้แนบไฟล์รายงานผลทุกครั้ง เมื่อเสร็จแล้ว กดส่ง เพื่อส่งรายงานผล
	/
	ภาพที่ 11 หน้าต่างสำหรับรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
	1.10. เมื่อท่านได้รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด และทำการกดปุ่มส่ง เรียบร้อยแล้ว สถานะของตัวชี้วัดจะเปลี่ยนไป จาก “ยังไม่ส่ง” / เป็น “บรรลุ” /  หรือ “ไม่บรรลุ” /
	/
	ภาพที่ 12 แสดงสถานะของตัวชี้วัด
	1. กดที่เมนู Apps เลือก Graph (กราฟ) ที่แถบเมนูสีฟ้า
	/
	ภาพที่ 13 เข้าสู่เมนูกราฟ
	2. จะเข้าสู่หน้าแสดงกราฟ
	/
	ภาพที่ 14 แสดงหน้าต่างกราฟทั้งหมด
	3. ท่านสามารถเลือกดูกราฟของตัวชี้วัดตามประเภทของแผนได้ โดยคลิกที่ไอคอนสีม่วง / จะปรากกฎหน้าต่างสำหรับกรองข้อมูลเพื่อแสดงกราฟ
	/
	ภาพที่ 15 หน้าต่างสำหรับกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูกราฟแผนต่างๆ
	1. กดที่เมนู Apps เลือก Report (รายงาน) ที่แถบเมนูสีฟ้า
	/
	ภาพที่ 16 เข้าสู่เมนูรายงาน
	2. จะเข้าสู่หน้าแสดงรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดทั้งหมด
	/
	ภาพที่ 17 แสดงหน้าต่างผลการดำเนินงานตัวชี้วัดทั้งหมด
	1. กดที่เมนู Apps เลือก Report (รายงาน) ที่แถบเมนูสีฟ้า
	/
	ภาพที่ 18 เข้าสู่เมนูรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัด
	2. จะเข้าสู่หน้าแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนั้น ๆ โดยสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ 1. เลือกตามรายชื่อคน และ 2 เลือกตามหน่วยงาน เมื่อท่านเลือกรูปแบบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มแสดงผล “Create”
	/
	ภาพที่ 19 หน้าต่างเรียกรายงานผู้เกี่ยวข้องตัวชี้วัด
	2. แสดงหน้าต่างรายละเอียดตามรายชื่อท่านเลือก ว่าชื่อบุคคลนั้น ได้รับมอบหมายอะไร รหัสตัวชี้วัดอะไร ตัวชี้วัดใด ปีใด และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อไหร่
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	ภาพที่ 20 เรียกดูบทบาทหน้าที่ตามรายบุคคล
	3. แสดงหน้าต่าง
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	ภาพที่ 21 เรียกดูบทบาทหน้าที่ตามหน่วยงาน



