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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2563-31 ธ.ค.2563) 

 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไตรมาสที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พบว่า มีจำนวนตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 41 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด (4.88%) ไม่บรรลุ 
จำนวน 25 ตัวชี้วัด (60.98%) และอยู่ระหว่างดำเนินการ (เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาดำเนินงาน) จำนวน 14 ตัวชี้วัด  (34.14%)  

เป้าประสงค์ 
จำนวนตัวช้ีวัด

ทั้งหมด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

รอผลการ
ดำเนินงาน 

(n/a) 

ร้อยละการ
บรรลุ 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

17 0 14 3 0.00 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

7 0 7 0 0.00 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

4 1 0 3 25.00 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม จิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจ
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1 0 1 0 0.00 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิ
บาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

12 1 3 8 8.33 

รวม 41 2 25 14 4.88 
ร้อยละ 4.88% 60.98% 34.14%  

หมายเหตุ :  1. ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

               2. n/a หมายถึง รอผลการดำเนินงาน / อยู่ระหว่างการดำเนินงาน / กำลังดำเนินการ 
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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2563-31 ธ.ค.2563) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
PH 

เป้าหมาย 
VRU 

ผลการดำเนินงาน 
Q1 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย Q1 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 

      

1.1.จำนวนหลักสตูรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่น 

5 20 2 
  ไม่บรรล ุ   

1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น หลักสตูร หลักสตูร หลักสตูร 
1.1.2 หลักสูตรระดับปรญิญาตรี และบณัฑิตศึกษา 0 1 -  

    n/a   หลักสตูร หลักสตูร   
        

1.2 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ ABCD ต่อจำนวน
หลักสตูรทั้งหมด 

30 30 0 
  ไม่บรรล ุ   

  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี             

1.3.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 5 50 0 
  ไม่บรรล ุ   

      ผลงาน ผลงาน ผลงาน 
1.3.2 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงหรอืใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 28 0 

  ไม่บรรล ุ   
  ผลงาน ผลงาน ผลงาน 

1.3.3 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติ  
ตามเกณฑ์ กพอ.กำหนด 

2 300 0 
  ไม่บรรล ุ   

  ผลงาน ผลงาน ผลงาน 
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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2563-31 ธ.ค.2563) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
PH 

เป้าหมาย 
VRU 

ผลการดำเนินงาน 
Q1 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย Q1 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับการยกย่อง ในระดับชาตหิรือนานาชาติ 5 40 0 
  ไม่บรรล ุ   

  คน คน คน 
1.4 ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

40 40 0 
  ไม่บรรล ุ   

1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม  โครงการต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้ารว่มโครงการต่อจำนวนนักศึกษาท้ังหมด  80 80 0 

  ไม่บรรล ุ   
  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มผีลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพรห่รือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  

40 40 0 
  ไม่บรรล ุ   

  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพรร่ะดับนานาชาติ  

7 7 0 
  ไม่บรรล ุ   

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
1.7 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ   1 10 0 

  ไม่บรรล ุ   
  เรื่อง เรื่อง เรื่อง 

1.8 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 

1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป 
  

  
85 

  
85 

  
0   

  
  
ไม่บรรล ุ

  
  

ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
1.8.2 ระดับบัณฑติศึกษาตั้งแตร่ะดับ B2 ขึ้นไป 85 85 0 

  ไม่บรรล ุ   
  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2563-31 ธ.ค.2563) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
PH 

เป้าหมาย 
VRU 

ผลการดำเนินงาน 
Q1 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย Q1 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

1.9 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลยั  2 30 0 
  ไม่บรรล ุ   

  ราย ราย ราย 
1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  80 80  - 

    n/a 
  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.11 อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ในพ้ืนท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยรับผดิชอบ (350 กม.) 

60 60  - 
    n/a 

  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติตามกรอบคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

4.51 4.51  - 

    n/a 
  มากกว่า มากกว่า  

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืนของประเทศ 

      

2.1 ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมทีส่อดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปญัหาของท้องถิ่นหรือ
ปัญหาระดับประเทศ 

70 70 0 
  ไม่บรรล ุ   

  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
2.2 จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 2 10 0 

  ไม่บรรล ุ   
  โครงการ โครงการ  โครงการ 
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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2563-31 ธ.ค.2563) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
PH 

เป้าหมาย 
VRU 

ผลการดำเนินงาน 
Q1 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย Q1 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

22 450 0 
  ไม่บรรล ุ   

  ผลงาน ผลงาน ผลงาน 

2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำ ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ
Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลงั 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

10 70 0 
  ไม่บรรล ุ   

  บทความ บทความ  บทความ 
2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรม             

2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยกุต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

5 30 0 
  ไม่บรรล ุ   

  ช้ิน ช้ิน ช้ิน 
2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถสร้างคณุค่าแก่

ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

2 20 0 
  ไม่บรรล ุ   

  รางวัล รางวัล  ผลงาน 
2.6 จำนวนอาจารย์ หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 
 
 
  

2 15 0 
  ไม่บรรล ุ   

  รางวัล รางวัล รางวัล 
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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2563-31 ธ.ค.2563) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
PH 

เป้าหมาย 
VRU 

ผลการดำเนินงาน 
Q1 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย Q1 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมี
ความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

    

3.1 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

5 5  -       

  ระดับ  ระดับ         

3.2 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง   
3 

ชุมชน 
3 

ชุมชน 
4 

ชุมชน 
บรรล ุ
  

  
  

  
  

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสรมิ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

2 15 3 
  ไม่บรรล ุ   

  ผลงาน ผลงาน  ผลงาน 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับ
ต่อประชาชน 

    

5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 40 40 23.81 
  ไม่บรรล ุ   

  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  

5.2 ร้อยละของอาจารย์ทีส่ำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สำเรจ็ 
การศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการรับรองคณุวุฒิจาก ก.พ.  

15 15 0 
  ไม่บรรล ุ   

  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  
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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2563-31 ธ.ค.2563) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
PH 

เป้าหมาย 
VRU 

ผลการดำเนินงาน 
Q1 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย Q1 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 70 70 19.05 
  ไม่บรรล ุ   

  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
5.4 จำนวนอาจารย์ที่ไดร้ับการรับรอง มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบัน
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

10 10 
 -     n/a 

  คน คน 
5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงข้ึนจากผูท้ี่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ การประเมิน 

3 3 12.5 
บรรล ุ     

  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  

5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการบริหารงานด้านบุคคล 4.51 4.51  -     n/a 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดมีาก 

5 5 -  
    n/a 

  ร้อยละ  ร้อยละ    
5.8 ค่าคะแนนการการประเมินตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 
  

200 200 
 -     n/a 

คะแนน คะแนน 

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)   20 10 -  
    n/a 

  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน คณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

2 2  - 
    n/a 

ร้อยละ  ร้อยละ    
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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2563-31 ธ.ค.2563) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
PH 

เป้าหมาย 
VRU 

ผลการดำเนินงาน 
Q1 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย Q1 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

5.11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัด้วย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบ 
มหาวิทยาลยัในกลุ่มราชภัฏ 

น้อยกว่า
อันดับที่ 15 

น้อยกว่า
อันดับที่ 15 -        

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว (ระดับเอเชีย) 
น้อยกว่า 
อันดับที่  

195 

น้อยกว่า 
อันดับที่  

195 
 -       

5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  4.51 4.51 -      n/a 

5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ  4 4.00  -     n/a 

5.15 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศกึษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเทียบกับ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัทั้งหมด 

4 4  -     n/a 

5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียน ในมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

30 30 -  
    n/a 

  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  

หมายเหตุ :  1. ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

               2. n/a หมายถึง รอผลการดำเนินงาน / อยู่ระหว่างการดำเนินงาน / กำลังดำเนินการ 

 



 
 
 
 
 
 

1.ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2564 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1.จำนวนหลักสตูร
แบบสหวิทยาการที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะ
สั้น 
 
  

 
 
 
 
 

20 
หลักสตูร 

 
 
 

 
 
 
 
 

.... 
หลักสตูร 

 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

 
 
 

 
 
 
 

1.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสัน้.....2........หลักสตูร ได้แก่ (อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัคร) 

ลำดับที ่ ชื่อหลักสูตร จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
วันเดือนปี 

เปิดรบัสมัคร 
จำนวน 
ผู้เรียน 

ตอบสนองต่อความต้องการ
ท้องถิ่นอย่างไร(อธิบาย) 

1. หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 
ชั่วโมง 

20 คน  ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้

เนื่องจาก
สถานการณ์ 
COVID-19 

 

2. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 
ชั่วโมง 

20 คน  ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้

เนื่องจาก
สถานการณ์ 
COVID-19 

 

 

    1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

2  
หลักสตูร 

.... 
หลักสตูร 

 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

 

1.1.2 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา.............หลักสูตร ได้แก่ 
1.1.2.1 จำนวนหลักสูตรระดับปรญิญาตรี.............หลักสตูร 

ลำดับที ่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 
วันเดือนปี 

เปิดรับสมัคร 
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร

(อธิบาย) 
- - - - - 

     

1.1.2.2 จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.....1........หลักสูตร (อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหลักสตูรใหม่) 

ลำดับที ่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 
วันเดือนปี 

เปิดรับสมัคร 
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร

(อธิบาย) 
 หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต ธุรกิจบริการสุขภาพ   
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ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ ABCD ต่อ
จำนวนหลักสตูรทั้งหมด 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
0 

ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนหลักสูตรทั้งหมด  ....4....... หลักสตูร มีหลักสูตรทีม่ีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ ABCD จำนวน  ..0..... 
หลักสตูร คิดเป็นร้อยละ ....0.......  
 

คณะ จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ ABCD 
ร้อยละ 

ครุศาสตร ์    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
เทคโนโลยีการเกษตร    
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
วิทยาการจัดการ    
สาธารณสุขศาสตร ์ 4 0 0 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    

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

1.3 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
     1.3.1 ผลงานท่ีได้รับ
รางวัลหรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 
 
 
 
  

 
 
 

50  
ผลงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

…. 
ผลงาน 

 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

 

1.3.1 จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ......0......ผลงาน ได้แก่ 
จำนวนผลงานในระดับชาติที่ไดร้ับรางวัล ....0......รางวัลหรือการเผยแพร่จำนวน....0......ผลงาน 
จำนวนผลงานในระดับนานาชาติทีไ่ด้รับรางวัล ....0......รางวัลหรือการเผยแพร่จำนวน...0.......ผลงาน 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัลว/ด/ป 

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร/หน้าที่ 

1       
2       
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ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 
     1.3.2 ผลงานท่ีได้รับ
การอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 
 
 
 

28  
ผลงาน 

 
 
 

0 
ผลงาน 

 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

 

1.3.2 จำนวนผลงานเชิงประจกัษ์ของนกัศึกษาท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน..........0............ผลงาน 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อหน่วยงาน

ที่นำไปใช้ 

การอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จากหน่วยงาน/อื่นๆ

(ระบุ) 

วัน/เดือน/ปีท่ี
อ้างอิงหรือ
นำไปใช้
ประโยชน ์

ผลที่ได้จากการ
นำไปใช้เกิดผล
อย่างไรให้เป็น

รูปธรรม 
1       
2        

1.3.3 ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการ
เผยแพรร่ะดับชาติ หรือ 
นานาชาติ  ตามเกณฑ์ กพอ.
กำหนด 
 

 
 
 
 

330  
ผลงาน 

 

 
 
 
 

…. 
ผลงาน 

อยู่
ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

 

1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด จำนวน....0......ผลงาน 

ที ่ ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของ
ผลงาน/ชื่อ
หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

ว/ด/ป 
เผยแพร่ 

 
หน่วยงานผู้จัด 

1       
2        

     1.3.4 จำนวนนักศึกษา
หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการยก
ย่อง ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

40  
คน 

… 
คน 
 

อยู่
ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ..........0........คน 
ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได้ 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปที่ได้รับ
การยกย่อง 

ชื่อหน่วยงาน-
สถานทีม่อบ 

1       
2       
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1.4 ร้อยละของอาจารย์
และนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 
     1.4.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่เข้าร่วม  
โครงการต่อจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ  
40 
 
 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ.... 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

 

1.4.1 ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนอาจารย์ท้ังสิ้นจำนวน 21 คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน.................คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ............ 
 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี 
ดำเนินการ 

ชื่อชุมชนและการเรยีนรู้จากการ
ปฏิบตัิร่วมกบัชมุชน 

รายชื่ออาจารย์นักพัฒนา 

1 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ
และถอดบทเรียนพัฒนาชุมชนสวนพริกไทย 
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 

 ชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวน
พริกไทย อำเภอเมือง จ ังหวัด
ปทุมธานี 

 

2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและ
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่
ปทุมธานี 

 1) ตำบลหนองตะเค ียนบอน 
อ ำ เ ภ อ ว ั ฒน า นคร  จ ั ง ห วั ด
สระแก้ว  
2) ตำบลคลองควาย อำเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี  
3) ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
4) อำ เภอ เม ื อ งสระแก ้ ว  จ .
สระแก้ว 
5) ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำ
ช่วยฟื ้นคืนชีพขั ้นพื ้นฐาน (CPR) สำหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อส
ม.) หมู่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี    

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู ่บ ้าน (อสม.) หมู่  2 ตำบล
คลองห ้ า  อำ เภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี    
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1.4.2 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการต่อ
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด
  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ…. 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

1.4.2 ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนนกัศึกษาท้ังสิน้จำนวน.............คนมีนักศกึษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนจำนวน.................คน(ไม่นบัซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ............ 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ

ผลงาน 
เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค์ ผลการ
ดำเนินงาน 

การนำไปใช้
ประโยชน ์

พ้ืนที่
ดำเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อ
นักศึกษาท่ี
ดำเนินงาน 

หลัก
สูตร 

อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ
ด้านสุขภาพและ
ถอดบทเรียน
พัฒนาชุมชน
สวนพริกไทย 
ตำบลสวน
พริกไทย อำเภอ
เมือง จังหวัด
ปทุมธาน ี

เพื่อพัฒนาชุมชน
ต้นแบบด้าน
สุขภาพและถอด
บทเรียนพัฒนา
ชุมชนสวน
พริกไทย ตำบล
สวนพริกไทย 
อำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธาน ี

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

      

 
1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์เผยแพรห่รือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรคส์ิ่ง
ใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนา
ท้องถิ่น  
 
 
  

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
.... 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

 

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 จำนวน .......คนท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ที่
ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน....คน จำนวน....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ...... 

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

 
อยู่ในระหว่างการส่งผลงานเพื่อทำการเผยแพร ่



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2564 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการ
เผยแพรร่ะดับนานาชาติ  

ร้อยละ  
7 

ร้อยละ 
..... 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 
 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาจำนวนวน.........ผลงานได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จำนวน
....................ผลงาน คิดเป็นร้อยละ........ 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน งานวิจัย/งาน
สร้างสรร 

เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร 
หน้าท่ี 

ว/ด/ป 

1      
2      
 

 
1.7 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ   

10  
เรื่อง 

.... 
เรื่อง 

 
อยู่ระหว่าง

การ
ดำเนินการ 

จำนวน......0........เรื่อง 
1. ช่ือแนวปฏิบัติ.....................................................โดย.......................................ชื่อหลักสูตร..................... 
2. ช่ือแนวปฏิบัติ.....................................................โดย.......................................ชื่อหลักสูตร..................... 

1.8 ร้อยละของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการ
ทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า 
1.8.1 ระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป  

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
85 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
.... 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

 

 
 
 
 
 
1.8.1 จำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายจำนวน .....คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน........คน มีจำนวนผูผ้่านการทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จำนวน ...........คน คิดเป็นร้อยละ
..................... 
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1.8.2 ระดับบัณฑติศึกษา
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
.... 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

 

1.8.2 จำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑติ ช้ันปีสุดท้ายจำนวน .....คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน........คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบ
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่าระดับปริญญาบัณฑิต ตั้งแต่ ระดบั B2 จำนวน ...........คน คิดเป็นรอ้ยละ
..................... 

1.9 จำนวนผู้ประกอบการ
ใหม่ Startup ที่เกิดจาก
การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั  

30  
ราย 

 
 
 

.... 
ราย 

 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

 
 

จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย..............0.............ราย 
ลำดับ

ที ่ 
 

ชื่อผู้ประกอบการใหม่ (Startup) 
และที่อยู ่

ประเภทผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด 
ที่ได้รับการบ่มเพาะ 

งบประมาณและแหล่ง
งบประมาณสนับสนุน 

     
     
1. ช่ือผู้ประกอบการ...........ช่ือ Startup.............. 
2. ช่ือผู้ประกอบการ...........ช่ือ Startup.............. 

 3. ช่ือผู้ประกอบการ...........ช่ือ Startup.............. 
1.10 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
….. 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

●  

จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน ........ คน มีบัณฑติที่ตอบแบบสอบถามจำนวน ......... คน บณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระ จำนวน .................... คน คดิเป็นร้อยละ ................ แยกผลตามคณะได้ ดังนี้  
 

คณะ 
จำนวน
บัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตมีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

สาธารณสุขศาสตร ์     
รวม     

    หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ............................................. 
การรวบรมข้อมูลได้มีการทำ google from บัณฑิตท่ีจบทำแบบฟอร์มตอบกลับมาที่คณะฯ 
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1.11 อัตราการได้งานทำใน
พื้นที่หรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังจากสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 
1 ปี ในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ (350 กม.) 
 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
..... 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

●  

จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน ........ คน มีบัณฑติที่ตอบแบบสอบถามจำนวน ......... คน บณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำในพื้นที่หรือ
ประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ (350 กม.) จำนวน .................... คน  
คิดเป็นร้อยละ ................ แยกผลตามคณะได้ ดังนี้  

คณะ 
จำนวน
บัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตทีไ่ด้งานทำในพื้นที่หรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ ที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ (350 กม.) 

ร้อยละ 

สาธารณสุขศาสตร ์     
รวม     

    หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ............................................. 
การรวบรมข้อมูลได้มีการทำ google from บัณฑิตท่ีจบทำแบบฟอร์มตอบกลับมาที่คณะฯ 
 

1.12 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติตามกรอบ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
 

มากกว่า 
4.51 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน …………..  คน มีผู้ใช้บัณฑติ ……………… คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จำนวน ………….. คน มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตเฉลี่ยอยูร่ะดับ ...............  

คณะ 
จำนวนผู้ใช้บัณฑิต

ทั้งหมด 
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตทีต่อบ

แบบสอบถาม 
ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตร ์    

รวม    
จำแนกตามด้านความพึงพอใจ ดังนี ้

คณะ 
คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

ความรู้
ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาธารณสุขศาสตร ์      
รวม      

 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ ...................................................... 
เนื่องจากในรอบของการรายงานยงัไม่มีนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
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1.13 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สอบบรรจคุรไูด้ในการ
สอบในปีแรกที่จบ
การศึกษา 

ร้อยละ  
85 

- 
 

- 
 

1.14 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการ
บรรจุเข้าทำงานในพ้ืนท่ี ท่ี
มหาวิทยาลยัรับผิดชอบ
ดูแล (350 กม.) 

ร้อยละ  
60 

- 
 

- 

1.15 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนสาธิต ที่ได้รับการ 
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยมี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ร้อยละ  
60 

- 
 

- 

 

 
 
 
 
 
 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 1.1 จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรบัปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 
ตัวชี้วดั 1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
ตัวชี้วดั 1.1.2 หลักสูตรระดบัปรญิญาตรีบัณฑติศึกษา  

นิยามศัพท์ 
  หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห ์

วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดั 1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น  
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 หลักสูตร 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หลักสูตร 
3. คณะครุศาสตร์ 2 หลักสูตร 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หลักสูตร 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 หลักสูตร 
6. คณะวิทยาการจัดการ 2 หลกัสูตร 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 หลักสูตร 
8. วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 2 หลกัสูตร 
9. มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์สระแก้ว 2 หลักสตูร 
10. งานวิชาการศึกษาทั่วไป 1 หลักสูตร 
11.งานศูนย์ภาษา 2 หลักสูตร 
รวม 23 หลักสูตร 

ตัวชี้วดั 1.1.2 หลักสูตรระดบัปรญิญาตรี และบัณฑติศึกษา 
1. บัณฑิตวิทยาลัย 1 หลกัสูตร 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลักสูตร 
รวม 2 หลักสูตร 
 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการในรูปแบบ ABCD ต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
 นิยามศัพท์ 
   การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้  โดยเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต  
   พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนผสมผสานกับ
การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แต่เป้าหมายหลัก
อยู่ที่การให้ผู้เรยีนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ 



   A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
   B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนและผู้สอน โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
   C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
   D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

1.3.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.3.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ 
1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.กำหนด 
1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

นิยามศัพท์ 
• ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด หมายถึง ผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การจัด

นิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดนำเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็น ระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงาน
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

1. ระดับชาต ิ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ำกวา่ 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย โดยมีหนว่ยงานที่ร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกวา่ 5 หน่วยงาน 

2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มกีารเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสำหรับทกุประเทศ (อยา่งน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
3.ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ใน

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
• ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจาก

การประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 
1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหนว่ยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 25  
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากตา่งประเทศไม่น้อยกวา่ 3 สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 25 

 ผลงานของหรือผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจากหนว่ยงานระดับสถาบนั ซ่ึงมีเอกสารรับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้น ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัที่ 1.3.1 จำนวนผลงานที่ได้รบัรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติ 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี6 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 4 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ผลงาน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน 
6.คณะวิทยาการจัดการ 5 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ผลงาน 



8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 ผลงาน 
รวม 50 ผลงาน 

ตัวชี้วดัที่ 1.3.2 จำนวนผลงานที่ได้รบัการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์  
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 5 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคม 1 ผลงาน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน 
6.คณะวิทยาการจัดการ 4 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ผลงาน 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ผลงาน 
รวม 28 ผลงาน 

ตัวชี้วดัที่ 1.3.3 จำนวนผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร ่
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 40 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 55 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 65 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์สระแก้ว 10 ผลงาน 
รวม 330 ผลงาน 

  ตัวชี้วดัที่ 1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รบัการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 คน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี5 คน 
3.คณะครุศาสตร์ 5 คน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 คน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 คน 
6.คณะวิทยาการจัดการ 5 คน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 คน 



8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5 คน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 ผลงาน 
รวม 52 คน 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

ตัวชี้วดัที่ 1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการต่อจำนวนอาจารยท์ั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
ตัวชี้วดัที่ 1.4.2 ร้อยละของ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 

 
จำนวนของนักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติรว่มกับชุมชน 

X 100 จำนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

 
 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจกัษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสรา้งสรรค์สิ่งใหม่ทีต่อบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  

เกณฑ์การประเมิน 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรห่รือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การ

พัฒนาท้องถิ่น X 100 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่ได้รบัการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติใน

ปีงบประมาณนั้น ๆ X 100 
จำนวนผลงานวจิัยของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น ๆ 

 

จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
X 100 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 



ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 1.7 จำนวนแนวปฏิบัตทิี่ดดี้านการจดัการเรยีนรู้เชิงผลติภาพ   
นิยามศัพท์  
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชี พนั้น ๆ มีหลักฐานความสำเร็จปรากฏผล

ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  
ค่าเป้าหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เร่ือง 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1 เร่ือง 
3.คณะครุศาสตร์ 1เรื่อง 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 เร่ือง 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เร่ือง 
6.คณะวิทยาการจัดการ 1 เร่ือง 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 เร่ือง 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 เร่ือง 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์สระแก้ว 1 เร่ือง  
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 เร่ือง 
รวม 10 เร่ือง 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 1.8 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเทา่ 
1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป 
นิยามศัพท์ 
• นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ของทุกคณะวิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  นักศึกษาระดับบัณฑิตกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
• กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 
Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้อง

หยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้คำเชื่อม
ประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง
ตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเร่ือง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น  รวมทั้งอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มี

เนื้อหายากขึ้นได้ 



B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสำคัญขอข้อความทั่ว ๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 
 

Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดบักลาง เช่น ข้อมูลเกีย่วกับครอบครัว การจับจา่ยใช้สอย สถานที ่ภูมิศาสตร์ การทำงาน และสามารถ

สื่อสารในประโยค การแลกเปลีย่นข้อมลูทั่วไป และการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ทีจ่ำเป็นตอ้งใช้   
A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชวีิตประจำวัน สามารถแนะนำตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รูจ้ักใครบ้าง 

มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทัง้ยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน  
ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ เป็นภาษาสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : 

CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 1.9 จำนวน Startup ที่เกดิจากการบ่มเพาะของมหาวทิยาลัย 
 นิยามศัพท์ 

  Startup หมายถึง องค์กรธุรกจิที่ตั้งเพื่อค้นหาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทีย่ังไม่มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการทำธุรกจิที่ยังไม่มี  ใครทำมากอ่นไม่จำเป็นต้องเป็นที่เกิดจากการบ่มเพาะ
ของมหาวิทยาลยัเท่านั้นการได้ทำเอาความรู้ที่จากการเรียนนำไปต่อยอดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
  ค่าเป้าหมาย 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ราย 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2 ราย 
3.คณะครุศาสตร์ 2 ราย 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ราย 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ราย 
6.คณะวิทยาการจัดการ 2 ราย 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ราย 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ราย 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์สระแก้ว 2 ราย 



10.งานบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ 10 ราย 
รวม 28 ราย 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 1.10 ร้อยละของบัณฑติระดบัปรญิญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
X 100 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม 
   
 ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 1.11 อัตราการได้งานทำในพ้ืนที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรบัผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร)  
  นิยามศัพท์ 
   พื้นที่ที่มหาวิทยาลยัรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธาน ีจ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี จ.ปราจีนบุร ีจ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี จ. สระแกว้ จ.
จันทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุร ีจ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อา่งทอง จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธาน ีจ.นครสวรรค์ จ.
พระนครศรีอยุธยา 
  
 ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา 
  นิยามศัพท์ 
   บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สอบบรรจุผ่านได้รับการบรรจุ หรือสอบคัดเลือกเป็นครูในโรงเรียนสถานศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา  

  สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์จบการศึกษาในปีศึกษานั้นสามารถได้รับการบรรจุในปีนั้น 
 เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนบัณฑิตที่สอบบรรจุผา่นเกณฑ์การคัดเลือกเป็นครู ภายในเวลา 1 ป ี
X 100 

จำนวนบัณฑิตครทูั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
  
 ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 1.14 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลยัรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) 
 นิยามศัพท์ 
 พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี  จ.ปราจีนบุรี    จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุร ี                       จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 1.15 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ผลการทดสอบมาตรฐาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) อยู่ในระดับดี หมายถึง ระดับผลคะแนน O-NET แต่ละกลุมสาระ 
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 และต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 2 พอใช้หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวา รอยละ 50 แตต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2564 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและโจทย์การ
พัฒนาประเทศหรือแก้ไข
ปัญหาของท้องถิน่หรือ
ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
0 

●  

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทั้งหมด 0 ผลงาน ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทอ้งถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น หรือ ปญัหาระดับประเทศ จำนวน 0 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 0 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

     
     
     
     

 

2.2 จำนวนโครงการวิจัย
รับใช้สังคมที่เกิดจากความ
ร่วมมือองค์กรภาคี
เครือข่าย 

10 
โครงการ 

0 
 โครงการ 

จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมอืองค์กรภาคีเครือข่าย  0  โครงการ 

คณะ 
โครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

โครงการ 
(จำนวน) ภาคีเครือข่าย 

สาธารณสุขศาสตร ์   
รวมทั้งสิ้น   

จำแนกตามโครงการ 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อภาคีเครือข่าย รับใช้สังคมด้าน ผลที่ได้จากการดำเนินการ 
     
     

 

2.3 จำนวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

450 
ผลงาน 

……. 
ผลงาน 

 
อยู่ระหว่าง

การ
ดำเนินการ 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน....................ผลงาน 
ระดับชาต.ิ...........ผลงาน 
ระดับนานาชาติ............ผลงาน 
อยู่ในระหว่างการส่งผลงานเพื่อตพีิมพ์เผยแพร ่
 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อ

หลักสูตร 
เผยแพร่ใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ที่สถานที่/

วารสาร หน้าท่ี 
1      
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ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

2.4 จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำ ที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
ISI SJR และScopus 
(พิจารณาผลงานย้อนหลัง 
5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการ
อ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

70 
บทความ 

0 
 บทความ 

 
อยู่ในระหวา่ง

การ
ดำเนินการ 

บทความของอาจารย์ประจำที่ได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปี
ปัจจุบัน ) จำนวน 0 บทความ แยกตามฐานข้อมลู ได้แก ่
1. TCI จำนวน ............ บทความ 
2. ISI จำนวน ............ บทความ 
3. SJR จำนวน ............ บทความ 
4. Scopus จำนวน ............ บทความ 

ที ่ ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของ
บทความ 

ฐานข้อมูล TCI / ISI / 
SJR /Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2564) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จำนวนคร้ัง
อ้างอิง 

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

ก.ย. 63) 
1        

 

 

2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนา
นวัตกรรม 
   2.5.1 จำนวน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น  

 
 
 

30  
ช้ิน 
 
 
 
 

 
 
 
0 
ช้ิน 
 
 
 

 

 
 
 
จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มกีารจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนสุิทธิบัตร  จำนวน .............ชิ้น 
1.ผลงาน.......................ชื่อเจ้าของผลงาน.................ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบตัร.................................. 
2.ผลงาน.......................ชื่อเจ้าของผลงาน.................ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบตัร.................................. 
 
 

2.5.2 จำนวนนวัตกรรม
หรือผลงานบริการวิชาการ
ที่สามารถสร้างคณุค่าแก่
ผู้รับบริการ ชุมชน และ
สังคมได้โดยสามารถนำ
ผลงานบริการวิชาการไปใช้

20  
ผลงาน 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

อยู่ในระหวา่งการศึกษาโจทย์งานวจิัยทีต่อบโจทย์ความต้องการของชุมชน และสังคม 
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ประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา 
2.6 จำนวนอาจารย์ หรือ
บุคลากรทีไ่ด้รบัรางวัลจาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

20 
รางวัล 

0 
รางวัล 

จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน..0...รางวัล เป็นผลงานของอาจารยจ์ำนวน.......คน 
ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที่ และว/ด/ป ที่จดัหรือได้รับ  

       
บุคลากรจำนวน.......คน 
ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที่ และว/ด/ป ที่จดัหรือได้รับ  

       
นักศึกษาจำนวน.......คน 
ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที่ และว/ด/ป ที่
จัดหรือได้รับ  

       
 

2.7 จำนวนผลการวิจยัของ
อาจารย์ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตหรือ
พัฒนาครู 
 
 
 
 
 
 
 
 

140  
ผลงาน 

- - 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที ่2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
หรือ ปัญหาระดับประเทศ 
 นิยามศัพท์ 

● งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวธิีการวิจยัที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม 
● งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอยา่งเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซ่ึงมีแนวทางการ

ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชนท์ี่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ
ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถา่ย ภาพยนตร์ สือ่ประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) 
ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบดว้ย ดุรยิางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซ่ึงประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนพินธ์รูปแบบต่างๆ   

● นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 
1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (product innovation)  
2) นวัตกรรมด้านบริการ(service innovation)  
3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process)  
4) รูปแบบธุรกจิใหม่(business model innovation)  
● ผลการดำเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยนบัรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาทำรว่มกัน 
เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ X 100 

จำนวนผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมทั้งหมด 
 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 2.2 จำนวนโครงการวิจัยรบัใช้สงัคมที่เกิดจากความรว่มมือองค์กรภาคีเครือข่าย  
 นิยามศัพท์ 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 โครงการ 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2 โครงการ 
3.คณะครุศาสตร์ 2 โครงการ 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 โครงการ 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 โครงการ 
6.คณะวิทยาการจัดการ 2 โครงการ 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 โครงการ 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 โครงการ 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์สระแก้ว 2 โครงการ 
10.สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 โครงการ 



 รวม 28 โครงการ 
 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
นิยามศัพท์ 

● การเผยแพร่ผลงานวจิัยในที่ประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธกิารจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจา้ภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยตอ้งมีผู้ประเมินบทความที่เปน็ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหนว่ยงานภายนอกสถาบนัอย่างน้อย 3 
หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 

● การเผยแพร่ผลงานวจิัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวจิัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธกิารจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบดว้ยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากหนว่ยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 

● สถาบันวิจยัและพัฒนาต้องแยกผลงานนั้นเป็นของคณะหรือของสถาบันวจิัย  
 ค่าเป้าหมาย 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 ผลงาน  
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี78 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 53 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64 ผลงาน  
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 33 ผลงาน 
6 คณะวิทยาการจัดการ 40 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 22 ผลงาน 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 23 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์สระแก้ว 15 ผลงาน  
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 ผลงาน 
11.สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ผลงาน 
รวม 355 ผลงาน 

 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที่ได้รบัการอา้งอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏทิิน ที่ได้รบัการอ้างอิง ณ ปีปัจจบุัน) 

นิยามศัพท์  
จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

(Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand , Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 



ค่าเป้าหมาย 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 บทความ  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 บทความ 
3. คณะครุศาสตร์ 10 บทความ 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 บทความ 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 บทความ 
6. คณะวิทยาการจัดการ 5 บทความ 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 บทความ 
8. วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 10 บทความ 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์สระแก้ว 2 บทความ  
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 7 บทความ 
รวม 77 บทความ 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 

     2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
     2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อมและการศึกษา 
นิยามศัพท์ 
● งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นำผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัย

ประเภทนี้อาจนำผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  
● สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้

ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
● อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ท่ีมีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้น

เพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห้าง ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการใน
การเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   

● ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงความต้องการของกลุ่ มเป้าหมายเป็นสำคัญ ผลของการ
บริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

● ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกแ ละเมื่อดำเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 

เป้าหมาย 
   ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการ จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ผลงาน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ผลงาน 



3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 ผลงาน 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ผลงาน 
5. วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 
6. มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์สระแก้ว 1 ผลงาน  

  รวม 23 ผลงาน 
ตัวชี้วดัที่ 2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวชิาการที่สามารถสรา้งคุณค่าแก่ ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดย สามารถนำผลงานบริการวชิาการไปใช้ ประโยชน์ดา้น

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ผลงาน  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ผลงาน 
3. คณะครุศาสตร์ 2 ผลงาน 
4. คณะมนุษยศาสตร์ 2 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 2 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ผลงาน 
8. วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 2 ผลงาน 
9. มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์สระแก้ว 2 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 2 ผลงาน 
   รวม 20 ผลงาน 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 2.6 จำนวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสรา้งสรรค์ทั้งในระดับชาต ิหรือนานาชาติ 
นิยามศัพท์ 
● งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา 

ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  
● งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ  ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มี

ความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบกิ
ศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ไ ด้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซ่ึงประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่าง
เป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมี
คณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 



ค่าเป้าหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 รางวัล 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2 รางวัล 
3.คณะครุศาสตร์ 2 รางวัล 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 รางวัล 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 รางวลั 
6.คณะวิทยาการจัดการ 2 รางวัล 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 รางวัล 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 รางวลั 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์สระแก้ว 2 รางวัล  
10. งานวิชาศึกษาทัว่ไป 2 รางวัล 
     รวม 20 รางวัล 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.7 จำนวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป้าหมาย  
  1. คณะครุศาสตร์ 70 ผลงาน  
  2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  70 ผลงาน 
      รวม 140 ผลงาน 
 

  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2564 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 ระดับความสำเร็จของ
การน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั 
 
  

ระดับ  
5 
 

ระดับ 
....... 
 
 

ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยู่ที่ระดับ............ คือ 
ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผูร้ับผดิชอบในการกำหนดและ
ผลักดันนโยบาย สู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบตัิครอบคลุมกว้างขวางตาม
สภาพของมหาวิทยาลัย (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................  
ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน สามารถลดข้อผดิพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วข้ึน (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามอีุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอยา่งถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แกไ้ข 
ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรพัยากรและเสริมสร้างอุปนิสยัที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 4  มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนอาจารย์ บุคลากรหรอืนักศึกษาส่วนใหญ่ เช่ือถือ และปฏิบัติตาม (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความช่ืนชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกยีรตคิุณเป็นท่ียอมรับในการปฏิบัตติามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
...............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. 
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3.2 จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

3  
ชุมชน 

....... 
ชุมชน 

จำนวน..................ชุมชน 
1. ช่ือชุมชน......................................ตำบล/อำเภอ/จังหวัด.............................................. 
(อธิบายรายละเอียดในศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน) 
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... 
 

3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัโดยคำนึงถึง
การใช้นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคมคณุภาพรองรับ
โอกาสและความท้าทายใน
อนาคต 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
....... 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคม คุณภาพรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคตเท่ากับ 3.79  
 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. ด้าน.........................อยู่ท่ี............... 
2. ด้าน.........................อยู่ท่ี............... 
3. ด้าน.........................อยู่ท่ี............... 
4. ด้าน.........................อยู่ท่ี............... 
5. ด้าน.........................อยู่ท่ี............... 
ข้อมูล ณ วันที่ .................................................... 

3.4 จำนวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาและโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลการเรียนรู้และ
จิตพิสัยเกณฑ์การพัฒนา
โรงเรียนเครือข่าย 
3.4.1 จำนวนโรงเรียน
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ
3.4.2 จำนวนครูที่ได้รับ
การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

40 
โรงเรียน 
1,000  
คน 

 
 
 
 
 
 

....... 
 โรงเรียน 

....... 
คน 

 
 
 
 
 
 

 
3.5.1 จำนวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบัติ ......... โรงเรียน จำแนกเป็น 
โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน ......... โรงเรียน 
โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว  จำนวน ......... โรงเรียน 
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3.5.2 จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา ........ คน จำแนกเป็น 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน ............ คน 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว  จำนวน ............ คน 
แนบช่ือโรงเรียนและจำนวนผู้เข้ารว่มใรแต่ละดรงเรียนด้วยนะคะ 

3.5 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนในท้องถิ่นที่ไดร้ับ
การพัฒนาจาก
มหาวิทยาลยัมีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ร้อยละ  
40 
 

ร้อยละ 
....... 

●  

จำนวนนักเรียนโรงเรยีนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลยัทั้งหมดจำนวน..............คน มีนักเรียนที่มผีลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แตล่ะวิชาผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป ในแต่ละช่วงช้ันดังน้ี 
1. ป.6 จำนวนท้ังสิ้น.............คน 
1.1 วิชา........................ผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
1.2 วิชา........................ผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
1.3 วิชา........................ผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
2. ม.3 จำนวนทั้งสิ้น.............คน 
2.1 วิชา........................ผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
2.2 วิชา........................ผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
2.3 วิชา........................ผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
3. ม.6 จำนวนทั้งสิ้น.............คน 
3.1 วิชา........................ผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
3.2 วิชา........................ผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 
3.3 วิชา........................ผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ....... 

3.6 จำนวนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นที่มีการนำ
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรู้ของโรงเรียนสาธิต
ไปใช้ประโยชน ์

20 
โรงเรียน 

....... 
 โรงเรียน 

โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์.......โรงเรียน แยกเป็น 
จังหวัดปทุมธานีจำนวน..........โรงเรียน 
1.ช่ือโรงเรียน......................นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 
2. ช่ือโรงเรียน......................นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 
3. ช่ือโรงเรียน......................นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 
จังหวัดสระแก้วจำนวน..........โรงเรียน 
1.ช่ือโรงเรียน......................นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 
2. ช่ือโรงเรียน......................นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 
3. ช่ือโรงเรียน......................นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้..................ผลที่ได้.......................... 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เปา้ประสงคท์ี ่3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใชห้ลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเขม้แข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

ตัวชี้วดัเป้าประสงคท์ี่ 3.1 ระดบัความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลือ่นมหาวิทยาลยั  
นิยามศัพท์ 
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบรหิารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพ

ของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความพอเพยีง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการตา่งๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี           3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ ความ
มีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตวัที่ดีและ 2 เง่ือนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู ้

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1  มกีารมอบนโยบายในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมกีารมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำหนดและผลักดันนโยบาย สูก่ารปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผน

งานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกวา้งขวางตามสภาพของมหาวิทยาลยั 
ระดับ 2  มหาวิทยาลยัพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น  
ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอปุนิสยัในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมกีารประเมินคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาวธิีการจดัการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยทีด่ี

ในการใช้ทรัพยากรอยา่งต่อเนื่อง 
ระดับ 4  มกีารกำหนดหรือประกาศกลุม่บุคคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนอาจารย์ บุคลากรหรือนกัศึกษาส่วนใหญ ่เช่ือถือ 

และปฏิบัติตาม 
ระดับ 5  มหาวิทยาลยัได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกยีรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ตัวชี้วดัเป้าประสงคท์ี่ 3.2 จำนวนชมุชนที่มีศักยภาพในการจดัการตนเอง  
นิยามศัพท์  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหา และ พัฒนาชุมชนตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมี

จิตสำนึกสาธารณะ รู้เป้าหมาย เช่ือมั่นวถิีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดการความสัมพันธก์บัภาคี ใช้แผนการจัดการความรู้ และทนุชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองทุกด้านอยา่ง
เป็นระบบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ  หมายความถึง ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับหมู่บ้านในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยดา้นเศรษฐกิจ      ดา้นสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาประกอบด้วยข้อมลู
ทั่วไป สภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพชุมชน หรือข้อมูลอื่น ทั้งที่เป็นข้อมลูปฐมภูมิและข้อมูลทุตยิภูมิ โดยจำแนกตามเป้าหมายในการพัฒนาครบคลุมครบ 4 ด้าน โดยระบบและการจัดการ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล การรายงานและการนำเสนอข้อมูล ทัง้ในรูปแบบวิเคราะห์ นำเสนอในเชิงสารสนเทศ Info graphics ได้อย่างถูกตอ้ง เข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

ตัวชี้วดัเป้าประสงคท์ี่ 3.7 จำนวนโรงเรยีนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใชป้ระโยชน์ 
นิยามศัพท์ 
โรงเรียนในท้องถิ่น หมายถึง โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

15  
ผลงาน 

..... 
 ผลงาน 

ผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน........ผลงาน 
ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป สถานที่

เผยแพร ่ 
ผู้จัดและผู้เข้าร่วม  

1 ประกวดนางนพมาศ (ระดับ
มหาวิทยาลัย) รางวัลขวัญใจวไลย
อลงกรณ์ เงินรางวัล 3,000 บาท 

น.ส.อาทิตยา อินทรสงค์ ชาติ 28-31 ตุลาคม 
2563 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

2 ประกวดนางนพมาศ (ระดับ
มหาวิทยาลัย) รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท 

น.ส.อาทิตยา อินทรสงค์ ชาติ 28-31 ตุลาคม 
2563 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

3 ประกวดกระทง รางวัลชนะเลิศ 
อันดับ 1 ประเภทสวยงาม เงิน
รางวัล 5,000 บาท  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชาติ 28-31 ตุลาคม 
2563 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

      
 

4.2 จำนวนเงินรายได้ทีเ่กิด
จากการบริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

10 ล้าน
บาท 

....... 
บาท 

เงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
จำนวน................................บาท เกิดจากการดำเนินงาน ดังนี ้

ที ่ ชื่อโครงการ รายได้ 
(บาท) 

ว/ด/ป ที่จัด ชื่อหน่วยงาน 

1     
2     
 รวม    
 
 

 

 
 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 4 บณัฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดตี่อสังคมโดยรวมรักษาวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม  

ตัวชี้วดัเป้าประสงคท์ี่ 4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติ  
ค่าเป้าหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร  1 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์    1 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ   1 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์   1 ผลงาน 
8. วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ  1 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์สระแก้ว 1 ผลงาน 
10.งานวิชาการศึกษาทั่วไป   1 ผลงาน 
11. กองพัฒนานักศึกษา   5 ผลงาน 

รวม 15 ผลงาน 
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจำสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
23.81 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 21 คน มีคณาจารย์
ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 5 คน  เมื่อคำนวณตามสูตร พบวา่ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 23.81 รายชื่อดังนี ้

1. รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ 
2. รศ,ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ 
3. ผศ.ดร.ทัศพร ขูศักดิ์ 
4. อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ ์
5.อ.ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่
สำเรจ็การศึกษาจาก
ต่างประเทศต่ออาจารย์
ทั้งหมดที่สำเร็จ การศึกษา
ในระดับปรญิญาเอกท่ี
ได้รับการรับรองคุณวุฒิ
จาก ก.พ.  

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ 
0.00 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน ....-... คน มี
คณาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน ..-.....  คน  มจีำนวนอาจารย์ทีส่ำเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศ จำนวน ..-... คน เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่าค่าร้อย
ละของ  อาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ต่อจำนวนอาจารยท์ี่สำเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศเท่ากบั   
ร้อยละ .0.00... รายชื่อดังนี้ 
 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
19.05 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอ
ตำแหน่งวิชาการ   ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน 21 คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  จำนวน 
 4  คน  เมื่อคำนวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อย 19.05 

1. รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ 
2. รศ,ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ 
3. ผศ.ดร.ทัศพร ขูศักดิ์ 
4. ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ 

5.4 จำนวนอาจารย์ที่ไดร้ับ
การรับรอง มาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพจาก 
สกอ. หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
  

12 
คน 

-  
คน 

จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน  - คน  โดยได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพแยกตามสถาบนั
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี ้
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อการรับรองมาตรฐาน ชื่อหน่วยงาน 

1    

2    
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5.5 ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนที่เข้าสู่
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์การ
ประเมิน 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
12.50 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ การประเมิน จำนวน 1  คน  มีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน 8 คน  เมื่อคำนวณตามสูตรพบว่า  ค่าร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน ที่เข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น  เท่ากับร้อยละ 12.50 

5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมด้าน
บุคลากร 

มากกว่า 
4.51 

กำลัง
ดำเนินการ 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรเท่ากับ  .......  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. ด้านที่................................อยู่ที่.............................. 
2. ด้านที่................................อยู่ที่.............................. 
3. ด้านที่................................อยู่ที่.............................. 
4. ด้านที่................................อยู่ที่.............................. 

 5. ด้านที่................................อยู่ที่.............................. 
ข้อมูล ณ วันที ่ ................ 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีผลการประเมินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี
มาก 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 0 ยังไม่มีผลการดำเนินการ 

5.8 ค่าคะแนนการการ
ประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

200 
คะแนน 

…… 
คะแนน 

ยังไม่มีผลการดำเนินการ 

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่าน
การขึ้นทะเบียน TQR 
(Thai Qualification 
Register)   
 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ 
…… 

ยังไม่มีผลการดำเนินการ 
หลักสูตรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร ์1 หลักสูตรเข้าร่วมการตรวจประเมินขึน้ทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)  แต่ยังไม่เข้าสู่รอบของการประเมิน
จึงยังไม่มีผลลัพธ์ 
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5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน คณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
…… 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ 2564  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .......... 
เปรียบเทียบกับปี งบประมาณ 2564 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ............ เพิ่มขึ้น/ลดลง .............. คิดเป็นร้อยละ ............... 
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ 

5.11 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัด้วย 
Webometrics Ranking 
เมื่อเปรยีบเทียบ 
มหาวิทยาลยัในกลุ่มราชภัฏ 

น้อยกว่า
อันดับที่ 

15 

อันดับที่ 
…… 

 

5.12 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (ระดับ
เอเชีย) 

น้อยกว่า 
อันดับที ่

185  

อันดับที่ 
…… 

 

5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร  
 
 
 
  

มากกว่า 
4.51 

ค่าเฉลี่ย.... 
กำลัง

ดำเนินการ 

ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เท่ากับ ....  โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ค่าเฉลี่ยความผูกพันในงาน      

ค่าเฉลี่ยความแข็งขันในการทำงาน      

ค่าเฉลี่ยการอุทิศตนเพื่องาน      

ค่าเฉลี่ยความมุ่งมั่นในการทำงาน      
ข้อมูล ณ วันที ่..... 

5.14 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของ ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียที่มตี่อมหาวิทยาลัยใน
ทุกมิติ  

มากกว่า 
4.00 

.... 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัย จัดเก็บข้อมูลโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในทุกมิติ เท่ากับ ..... โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ลำดับที ่ หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

นักศึกษา 
บุคลากร 

สายวิชาการ 
บุคลากร 

สายสนับสนุน 
ประชาชน

ทั่วไป 
รวม 

1 การบริหารจัดการ      
2 การจัดการเรียนการสอน      
3 การวิจยั      
4 การบริการวิชาการ      
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5 
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

    
 

ค่าเฉลี่ยรวม  
ข้อมูล ณ วันที ่..... 

5.15 ส่วนแบ่งการตลาด
ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลยัเทียบ
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้งหมด 

 ร้อละ
 4 

- จำนวนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดจำนวน - คน เข้าศึกษาต่อต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จำนวน - คน             
คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดร้อยละ - 
จำแนกในแตม่หาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลำดับที ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวนนักศึกษาใหม่
(คน) 

ร้อยละของ
นักศึกษา 

    
 รวม   

ข้อมูล ณ วันที ่- 
5.16 ร้อยละของนักเรียน
ในท้องถิ่นที่เข้าเรียน ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
…….. 
กำลัง

ดำเนินการ 

นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่ากับ ….. คน จำนวนนักเรียนในจังหวัดปทุมธานีและ
สระแก้ว ทั้งหมด …… คน คิดเป็นร้อยละ …… แยกตาม หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร 
จังหวัดปทมุธานี 

ร้อยละของ
นักศึกษาใหม่ 

จังหวัดสระแก้ว 
ร้อยละของ

นักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ใหม ่

นักเรียนใน
จังหวัด 

นักศึกษาใหม่ นักเรียน 
ในจังหวัด 

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร ์ 61 กำลังดำเนินการ  61 กำลัง
ดำเนินการ 

 

หลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล 18 1 5.55 18 3 16.66 

หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม 4 0 0 4 0 0 

หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม 3 0 0 3 0 0 

รวม       
ข้อมูล ณ วันที ่…. 

5.17 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลยัตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
…… 
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5.18 อัตราส่วนกำไรจาก
ผลการดำเนินงาน 
(Operation Profit 
Margin)  

30 …… ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมีกำไรจากการดำเนินงาน ..................... บาท มรีายได้ .................. บาท เมื่อคำนวณอัตรากำไรจากผลการ
ดำเนินงาน (Operation Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ .............  รายงาน ณ วันท่ี .................... 
วิธีการคำนวณ 
กำไรจากการดำเนินงาน =  ............................... 
   รายไดสุ้ทธิ                 .............................. 

5.19 อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) ของ
งานบริหารทรัพยส์ินและ
รายได ้

มากกว่า 
20 

…… ในปีงบประมาณ 2564 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้นำเงินไปลงทุน ………………… บาท มีผลกำไร …………… บาท เมื่อคำนวณอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คิดเป็นร้อยละ ………. 
วิธีการคำนวณ 
กำไรจากการดำเนินงาน *100  =  ………………………. * 100 
           รายได้สุทธิ                       ...............................      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภบิาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นทีย่อมรับต่อประชาชน 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 
เกณฑ์การคำนวณ   

 
 

 
 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 
 
 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เขา้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบตัิเขา้เกณฑ์การประเมิน  
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 
 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 5.6 ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
คำอธิบายตัวชี้วดั 

สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึงการบริหารขีดความสามารถ และอัตรากำลังเพื่อให้งานของสถาบัน บรรลุผลสำเร็จ การดำเนินการของสถาบันเพื่อรักษา
บรรยากาศในการทำงานเพื่อให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการทำงาน 

ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากำลัง หมายถึง  
1. ขีดความสามารถและอัตรากำลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตรากำลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมินความต้องการด้านทักษะ 

สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับกำลังคนที่ต้องการ  
2. บุคลากรใหม่  มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึงความหลากหลาย ทา งความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิด

ของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน  

จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
x 100 

จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
x 100 จำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการที่ กพอ.กำหนด 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น   
x 100 จำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 



3. การทำงานให้บรรลุผล การจัดระบบและบริหารบุคลากร เพื่อ 
• ทำให้งานของสถาบันประสบความสำเร็จ 
• ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลกัของสถาบันอย่างเต็มที่  
• ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
• ให้มีผลการดำเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย  

4. การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการพัฒนาการเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังที่กำลังเปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ 
• การบริหารบุคลากร ความตอ้งการบุคลากร และความต้องการของสถาบัน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้อย่างตอ่เนื่อง ป้องกันการลดจำนวนของบุคลากร และเพื่อลด

ผลกระทบหากจำเป็น 
• การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพิ่มของบุคลากร  
• การเตรียมบุคลากรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจำเป็น  

บรรยากาศด้านบุคลากร  
1. สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และ          มีความสะดวกในการทำงานของบุคลากร มีตัววัด

และเป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว  
2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และมีนโยบายให้เหมาะสม                    ตามความต้องการของบุคลากรที่มีความหลากหลายและ

ความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) 
นิยามศัพท์ 
TQR หมายถึง การประเมินคุณภาพหลกัสูตรเพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualification Register)  
 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงคท์ี่ 5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
นิยามศัพท์ 
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและวิสยัทัศน์ของมหาวิทยาลัย การสร้างความผกูพันกับบุคลากร 

เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น วิธกีารที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นำเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการทีโ่ดดเด่น รวมถึงวิธกีารที่มหาวิทยาลัยทำให้บุคลากร
มีส่วนร่วมอยา่งทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 
 ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏบิัติการ  

1. วัฒนธรรมองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปดิกว้าง มีผลการดำเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผกูพันต่อสถาบัน วัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอื้ออำนาจ (empower) ให้กับบุคลากร  

2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันการกำหนดปัจจัยผลักดันสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  
3. การประเมินความผูกพัน การประเมินทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ วิธกีารและตัวชี้วัดเหล่านี้มีความ

แตกต่างกันอย่างไร สำหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบบุคลากร  มหาวิทยาลยัอาจใช้ตวัชี้วัดอื่นๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภยัและผลิตภาพของบุคลากรเพื่อประเมินและปรับปรุง
ความผูกพันของบุคลากร 

 



4. การจัดการผลการดำเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการดำเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้พิจารณาถึงการบริ หารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่อง
ชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการดำเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้ 

● การกล้าเส่ียงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรม  
● การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนของผู้เรียน  
● การบรรลุแผนปฏิบัตกิารสถาบัน  
● การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ 

   ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลยั และการพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นำแต่ละคน ระบบนีไ้ด้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
● การให้ความสำคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
● สนับสนุนการปรับปรุงผลการดำเนินการ และการเปลีย่นแปลงของมหาวิทยาลยัและสร้างนวัตกรรม 
● สนับสนุนจริยธรรมและการดำเนินธุรกจิอย่างมีจริยธรรม  
● ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น  
● ทำให้มั่นใจว่ามกีารถา่ยทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอาย ุ 
● ทำให้มั่นใจว่ามกีารผลักดันให้นำความรูแ้ละทักษะใหม่มาใช้ในการทำงาน  

ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสถาบัน ในเรื่อง 
● หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 
● ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพื่อชี้บ่งโอกาสสำหรับการปรับปรุงทั้งในเร่ืองความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

มีการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุการวางแผน สืบทอดสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและผู้นำ 
 
ตัวชี้วดัที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อมหาวิทยาลัยในทุกมติิ 
นิยามศัพท์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการและความสำเร็จของมหาวิทยาลยั ดังนี้  
1) นายจา้ง 2) บัณฑิต 3) ผู้รับบรกิารวชิาการ 4) นักศึกษา 5) บุคลากร 6) ผู้ปกครอง 7) ศิษย์เก่า 8) ประชาชน  

   ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน  2. การบริการวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.การบริหารจัดการ  
 
ตัวชี้วดัที่  5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
นิยามศัพท์ 
นักเรียนในท้องถิ่น หมายถึง นักเรียนทีศึ่กษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธาน ีและจงัหวัดสระแก้ว 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 

 
 

จำนวนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในจ.ปทุมธานีและจ.สระแก้วที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์   x 100 

จำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 



 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 5.17 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลยัตามเป้าหมายที่กำหนด 
นิยามศัพท์ 
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบรกิารวิชาการ การวิจยั จากบรหิารจัดการของสำนักทรัพย์สินและรายได้ค่าเทอมของนักศึกษา 
 
 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 5.18 อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (Operation Profit Margin)  
นิยามศัพท์ 
กำไรจากผลการดำเนินงาน แสดงให้เหน็ประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการทำกำไร หลังจากหักต้นทุนสินค้าและหักค่าใช้จา่ยรวม ผลลัพธย์ิ่งสูงยิ่งดี  
เกณฑ์การคำนวณ 

กำไรจากการผลการดำเนินงาน 
X 100 = อัตราส่วนกำไรจากผลการดำเนินงาน (%) 

ทุนสุทธิ 
 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ที่ 5.19  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพยส์ินและรายได้  

 เกณฑ์การคำนวณ  
 

รายได้ –รายจ่ายของสินค้าและบริการทีข่าย 
X 100 = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ROI 

ค่าใช้จ่ายของสินค้าบริการที่ขาย 
 
 


